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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ
Αλαθεξφκελνη ζηελ επηρείξεζε σο νηθνλνκηθή κνλάδα, ελλννχκε ηνπο πάζεο θχζεο
ζπλδπαζκνχο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (έδαθνο, θεθάιαην, θιπ.), πνπ
δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θάιπςεο ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ. Κάζε επηρείξεζε
είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ζπληνληζκέλεο
ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θέξδνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
δηαθξίλνληαη ζε αηνκηθέο (νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο) θαη εηαηξηθέο (εηαηξίεο
θεθαιαίνπ, ζπλεηαηξηζκνχο θαη θνηλνπξαμίεο). Έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο
ζηφρνπο φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ε αχμεζε ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ,
δειαδή κεγηζηνπνίεζε ηεο αμία ηνπο. Η έλλνηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο είλαη
επξχηεξε απφ ηελ έλλνηα «κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο», θαζψο ηα θεθάιαηα πνπ
έρνπλ απνθηεζεί ζήκεξα έρνπλ κεγαιχηεξε αμία απφ ηα θεθάιαηα πνπ κπνξεί λα
απνθηεζνχλ ζην κέιινλ. ηνλ φξν αμία πεξηιακβάλεηαη θαη ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη
κε ηηο εηζνδεκαηηθέο ξνέο. ρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ ηα δηάθνξα θξηηήξηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη, ην
κεξίδην ηεο αγνξάο, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο επηρείξεζεο
θαη ε δηνίθεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ. Οη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο
επηρεηξήζεηο νξίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ θαη ηνλ
θχθιν εξγαζηψλ ηνπο ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο1. Ωο κεζαία
επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 250
εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. επξψ ή
ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. επξψ. Ωο κηθξή
επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50
εξγαδνκέλνπο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ
ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. επξψ. Ωο πνιχ κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε
1

χζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ,

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ [Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 124 ηεο 20.05.2003].
Ο νξηζκφο ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ επηθαηξνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα
εθηηκεζεί θαιχηεξα ε νηθνλνκηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη νηθνλνκηθέο
εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ην 1996 (πιεζσξηζκφο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο) θαζψο θαη
ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε. ηφρνο είλαη λα απνθεπρζεί ελδερφκελε εθκεηάιιεπζε ησλ κεραληζκψλ
ππνζηήξημεο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή
δχλακε απφ ηηο ΜΜΔ.

4

νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν θχθινο εξγαζηψλ
ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαη. επξψ.
(http://europa.eu/legislation_summaries) Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα κηα
επηρείξεζε ζεσξείηαη κηθξνκεζαία φηαλ ε δηνίθεζε αζθείηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο
επηρείξεζεο ν νπνίνο έρεη θαη ηνλ γεληθφ έιεγρν, έρεη ζρεηηθά κηθξφ κεξίδην αγνξάο,
πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη απαζρνιεί ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ
εξγαδνκέλσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα εμεηδηθεπκέλα δηνηθεηηθά ζηειέρε είλαη
πεξηνξηζκέλα, ελψ ν ηδηνθηήηεο-δηεπζπληήο παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ επηηπρία ή
απνηπρία ηεο εηαηξίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε επέιηθηε κνξθή θαη νη θαηλνηνκίεο
ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θάλνπλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ έλα
μερσξηζηφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ πςειφ δείθηε ζλεζηκφηεηαο, πνπ νθείιεηαη
θπξίσο ζην απμαλφκελν κνλνπψιην ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ ηηκνινγηαθή
ηνπο πνιηηηθή. Ωζηφζν, ε επηβίσζε κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ
ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Μηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε έρεη
πιενλεθηήκαηα φπσο: επειημία θαη ηαρχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, επθνιφηεξε ξνή
πιεξνθνξηψλ, θαηλνηνκίεο ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, έιιεηςε
γξαθεηνθξαηίαο θαη κεηνλεθηήκαηα φπσο: κεγάινο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο,
πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη, πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ δηνηθεηηθψλ
ζηειερψλ, αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ, απνπζία ηκήκαηνο ζρεδηαζκνχ εθπαίδεπζεο.
Καηλνηνκία γηα ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη εθείλν ην δπλακηθφ ζηνηρείν πνπ δηαζθαιίδεη
ηελ ππέξβαζε πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ κε θαηλνχξγηα κέζα ή λένπο ηξφπνπο
αθελφο θαη αθεηέξνπ ζπκβάιιεη ζην λα πξνιακβάλνληαη νη γνξγέο εμειίμεηο ζε θάζε
ρψξν ελδηαθέξνληνο. Η θαηλνηνκία - είηε αθνξά παξαγφκελν πξντφλ είηε αθνξά
παξερφκελεο ππεξεζίεο, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζηελ νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ζε ηξία βαζηθά επίπεδα: επίπεδν κέζσλ παξαγσγήο, επίπεδν δηάξζξσζεο
παξαγσγήο, επίπεδν δηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Η θαηλνηνκία απνθηά
ηδηαίηεξα βαξχλνπζα ζεκαζία γηα κηα επηρείξεζε, θαζψο απνηειεί ην ζπζηαηηθφ
ζηνηρείν ηεο επηβίσζεο θαη «εκπνξηθήο επηηπρίαο» ηεο ζε έλα αληαγσληζηηθφ δηεζλέο
πεξηβάιινλ, γη' απηφ είλαη απαξαίηεηε ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ
πξντφληνο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο, ε
δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε εμνηθνλφκεζε
θαηαλαιηζθφκελνπ θεθαιαίνπ θαη νξζφηεξε δηαρείξηζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ε
καθξνρξφληα

κείσζε

ηνπ

ελαιιαθηηθνχ

θφζηνπο.

Οη

επηρεηξεκαηίεο

ησλ
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κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ παίδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο
εηαηξίαο, δεδνκέλνπ φηη ραξάζζνπλ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη κε ηηο απνθάζεηο
ηνπο ζπκβάιινπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο. Μηα απνηειεζκαηηθή
δηνίθεζε νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζηελ επαξθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ θαη
αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη επνκέλσο ηνλ απνδνηηθφ ζπλδπαζκφ ησλ πφξσλ γηα ηελ
παξαγσγή σθέιηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηελ βαζηά θαηαλφεζε ηεο
αγνξάο ζηελ νπνία θηλνχληαη. Ωζηφζν, ε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ζην πξφζσπν ηνπ
ηδηνθηήηε, θαζηζηά δχζθνιν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ην κέιινλ θαη θαζψο ν
ηδηνθηήηεο – δηεπζπληήο είλαη ην πξφζσπν θιεηδί ζηελ αλάπηπμε ηεο κηθξνκεζαίαο
επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη λα εξγάδεηαη ζθιεξά,
αθνχ δεζκεχεη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο.
Σα άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο
πξέπεη λα ηείλνπλ ζηελ πξαγκάησζε θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε
ιεηηνπξγία θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα
δηαζθαιίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη ζηφρνη θαη ε πνιηηηθή
πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο. Οη ζηφρνη
πξέπεη λα νξηνζεηνχληαη αλάκεζα ζηελ απφδνζε θαη ην απνηέιεζκα, δειαδή
αλάκεζα: ζηε ζέζε ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά, ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ παξαγσγηθφηεηα,
ζηνπο θπζηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ζηελ θεξδνθνξία, ζηελ αλάπηπμε
εγεηηθψλ ζηειερψλ, ζηε ζηάζε θαη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο ζπληνληζκφο
ησλ πξνζπαζεηψλ κηαο εηαηξίαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εμαξηάηαη
απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία, ηε δηεπθφιπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απνδνηηθή νξγαλσζηαθή
ζπκπεξηθνξά. Η ζηξαηεγηθή ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα κηα επηρείξεζε θαη εηδηθά γηα
κηα κηθξνκεζαία. Δπεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη κηα
δχζθνιε ππφζεζε θαη έρεη πεξηνξηζκνχο, εηδηθά γηα ηηο κηθξνκεζαίεο εηαηξίεο,
αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο είλαη ε αβεβαηφηεηα ηνπ νξγαλσζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ε
έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε αχμεζε ησλ εμφδσλ, θιπ., ε πξψηε βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ
ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο είλαη ε αλαγλψξηζε
θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (χςνο ησλ πσιήζεσλ, νηθνλνκηθά,
παξαγσγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, πξνζσπηθφ θαη γεληθφηεξε
νξγάλσζε) θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο (παξάγνληεο ηεο
αγνξάο,

αληαγσληζκφο).

(http://kallithea.hua.gr)

Σε

ζηξαηεγηθή

πνξεία

ηεο

επηρείξεζεο επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά νη κέηνρνη ή νη ηδηνθηήηεο, ηα ζηειέρε ηεο
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επηρείξεζεο θαη νη εξγαδφκελνη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ηνπο πειάηεο, ηνπο
αληαγσληζηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. (http://europa.eu/legislation_summaries) ηε
θάζε ηεο δηαηχπσζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνγξακκάησλ ππάξρνπλ δχν ζνβαξά
δεηήκαηα, ε εθηίκεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη νη πνιηηηθέο, θαη ζηε θάζε ηεο
εθηέιεζεο ηα πξνγξάκκαηα θαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
(Mintzberg, 1994)

1.1 Γνκή ηεο εξγαζίαο
Αλαιπηηθφηεξα ε πηπρηαθή απηή απνηειείηαη απφ πέληε ελφηεηεο ήηνη:
ΚΔΦΑΛΑΙΟ.1 Δηζαγσγή θαη δνκή ηεο εξγαζίαο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ.2 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη πφξνη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε
ζεκαζία ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε έλλνηα ηνπ κεγέζνπο θαη ειηθίαο ησλ
Δπηρεηξήζεσλ θαζψο θαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επηβίσζεο θαη ηεο
ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ.3 Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία: Δπηζθφπεζε πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ,
έξεπλα ζηελ πεξηνρή κειέηεο - ελλνηνινγηθφ πιαίζην. Απηφ ην θεθάιαην ηνλίδεη
επίζεο ηε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ θαη παξνπζηάδεη ηελ ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο
έξεπλαο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ.4 Δξσηεκαηνιφγηα – πκπεξάζκαηα: Απηφ ην θεθάιαην αζρνιείηαη κε
ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνζέζεσλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ.5 πδήηεζε –πκπεξάζκαηα. ε απηφ ην θεθάιαην ζπδεηνχληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.

7

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ: ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΔΠΗΒΗΧΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
2.1 Δηζαγωγή
Οη πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα νηθνλνκεηξηθά
ππνδείγκαηα ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ δηεζλψο, επηιέγνληαη θαηά θαλφλα κε βάζε ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Γεληθά, νη παξάγνληεο
απηνί κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε
θαη ζε εθείλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο, δειαδή ηνλ θιάδν
θαη ην γεληθφηεξν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.

2.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ηωλ επηρεηξήζεωλ
Ο εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε κηα νηθνλνκία, απαζρνιεί ηνπο νηθνλνκνιφγνπο εδψ θαη πνιιέο
δεθαεηίεο θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά θαηξνχο
αξθεηέο έξεπλεο. Ωζηφζν, εθηεηακέλεο είλαη θαη νη έξεπλεο, φζνλ αθνξά ηηο λέεο θαη
κηθξέο επηρεηξήζεηο. Απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηεθκεξηψλεηαη, φηη νη ζηξαηεγηθέο
πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε, φπσο ην θφζηνο, ε πνηφηεηα, ε δηαθνξνπνίεζε, ε
απνδνηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ -ROA θιπ. εμαξηψληαη απφ ηα πεξηβαιινληηθά
ραξαθηεξηζηηθά, (Covin θαη Slevin 1989, 1990) ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε
βηνκεραλία θαη ην ππφβαζξν ηνπ επηρεηξεκαηία. (McDougall θαη Robinson 1988.
McDougall et al 1994. Carter et al 1994) ην παξειζφλ πηνζεηήζεθαλ δηάθνξνη
νξηζκνί γηα ηηο ζηξαηεγηθέο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Porter
(1985), π.ρ., θφζηνο, πνηφηεηα, ηερλνινγία (Fombrun θαη Wally 1989), εγεζία ηνπ
θφζηνπο, θαηλνηνκία, θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο (Chaganti θ.ά. 1989) ή
δηαθνξνπνίεζε θφζηνπο θαη επηθέληξσζεο (Green θαη Srivastava 1990). Η έξεπλα
απηή παξέρεη ζπλνιηθά ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ
ζηελ απφδνζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ, αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή, ηε
βηνκεραλία θαη ηνλ επηρεηξεκαηία. Ωζηφζν, νξηζκέλεο εηαηξείεο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο
επηινγέο ζηξαηεγηθήο, εμ’ αηηίαο ηνπ κέγεζνο θαη ηεο ειηθίαο ηνπο (Porter 1985.
Wright, Smart, θαη McMahan 1995) κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο
λα πινπνηήζνπλ κηα μερσξηζηή ζηξαηεγηθή ψζηε λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηηο άιιεο
εηαηξείεο θαη λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο.
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Οη κηθξέο ή λέεο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο δελ είλαη ζε ζέζε λα πεηχρνπλ
ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ή θχθιν εξγαζηψλ, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα
εμππεξεηήζνπλ κηα δηεπξπκέλε αγνξά-ζηφρν (Porter 1985). Έηζη δελ κπνξνχλ λα
αζθήζνπλ εγεζία θφζηνπο ή λα επηδηψμνπλ κηα δηαθνξνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ,
δεδνκέλνπ φηη ηα εκπφδηα εηζφδνπ είλαη ρακειφηεξα (Wright et al. 1995) θαη ζπρλά
ππάξρεη έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πειαηψλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη
πξνηηκφηεξν λα επηθεληξσζνχλ ζε έλα ηκήκα ηεο αγνξάο, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα
θξηηήξηα φπσο: γεσγξαθηθά, ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ- ζηφρσλ, ή πξντφλησλ (Carter
et al. 1994), πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζε θαηαθεξκαηηζκέλεο βηνκεραλίεο.
Ωζηφζν, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ
ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε, εμεηάδεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είηε
δηαζέηνπλ πςειή ηερλνινγία, είηε βαζίδνληαη ζηε βηνκεραλία. (McDougall θαη
Robinson 1988. McDougall et al. 1994. Sandberg 1986. Feeser θαη Willard 1990.
Fombrun θαη Wally 1989). Καηά ζπλέπεηα, ηα πθηζηάκελα πνξίζκαηα ζρεηηθά κε ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ζηξαηεγηθήο θαη απφδνζεο, δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πιήξσο
ζηα πιαίζηα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ.
Μηθξέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπρλά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
ηνκείο, φπνπ απηέο νη ζπλζήθεο είλαη πξνθαλείο. Απνηειψληαο πάλσ απφ ην 50%
φισλ ησλ κηθξψλ εηαηξεηψλ, (The State of Small Business 1995), απαηηνχλ ειάρηζηε
επέλδπζε γηα λα μεθηλήζνπλ, αιιά αληηκεησπίδνπλ έληνλν αληαγσληζκφ. Ωζηφζν,
απηέο παξακέλνπλ δεκνθηιείο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο, θαζφζνλ παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα ηεο εξγαζίαο ζην ζπίηη θαη ην ρακειφ θφζηνο έλαξμεο. Γηα παξάδεηγκα,
θάπνηνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έλα κηθξφ ινγηζηήξην, επελδχνληαο ζρεηηθά κηθξφ
θεθάιαην θαη ιίγνπ ππαιιήινπο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνληαο ηελ έιιεηςε ηεο
αίγιεο ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ή ησλ εηαηξεηψλ πςειήο θαηλνηνκίαο, βξίζθνληαη ζην
ηέινο ηεο αιπζίδαο αμηνιφγεζεο θαη ε ηχρε ηνπο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά ζρεδφλ απφ
ηελ άκεζε επηξξνή ηνπ ηδξπηή-ηδηνθηήηε ηνπο. πρλά απηέο νη εηαηξείεο αλήθνπλ ζε
θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα κπνξνχλ εχθνια λα
αληηγξαθνχλ. πλεπψο ε απφθιηζε ηεο απφδνζεο κπνξεί ίζσο λα εμεγεζεί θαιχηεξα
απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ή ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ηδξπηή (π.ρ. βαζηθνί
πφξνη ή ζπλδπαζκφο πφξσλ) παξά απφ ηηο ζηξαηεγηθέο. (Kirchhoff 1994) Οη θιάδνη
απηνί είλαη έληνλα αληαγσληζηηθνί θαη γλσζηνί γηα ην κεγάιν πνζνζηφ απνηπρίαο
(The State of Small Business 1995), γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιν λα γλσξίζνπλ
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απηέο νη επηρεηξήζεηο ηε γξήγνξε αλάπηπμε ηελ απνδνηηθφηεηα ή ηελ πςειή
ηερλνινγία πνπ δηαζέηνπλ νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο.
Δίλαη πξνθαλέο, φηη νη δηαθπκάλζεηο ηεο απφδνζεο ησλ κηθξψλ εκπνξηθψλ
επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, εμεγνχληαη θαιχηεξα απφ ηελ
εμέηαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επί ησλ νπνίσλ ζηεξίρηεθαλ, δειαδή ηνπο πφξνπο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο, παξά απφ ηηο δεισκέλεο ζηξαηεγηθέο. Η άπνςε πνπ βαζίδεηαη ζηε
ζεψξεζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, παξέρεη κηα ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ
εμεξεχλεζε απηψλ ησλ ηδεψλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, νη νξγαληζκνί ζπγθξνηνχληαη
απφ εηεξνγελείο δέζκεο πεγψλ (Barney 1991; Conner 1991; Peteraf 1993) φπσο:
θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηε θήκε, ηελ νξγάλσζε, θαη ηελ
ηερλνινγηθή αλάπηπμε (Hofer θαη Schendel 1978; Grant 1991; Dollinger 1995). Γηα
ηελ απφθηεζε ή ηελ αλάπηπμε πξφζζεησλ κνλαδηθψλ πεγψλ, νη απνθάζεηο κηαο
επηρείξεζεο ζηνρεχνπλ ζηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ησλ ήδε πθηζηάκελσλ πφξσλ θαη
κέζσλ (Wernerfelt 1984; Andrews 1987). Η θαηλνηνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
(Grant 1991; Barney 1991). Καζψο νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνληαη, αλαδηνξγαλψζνπλ
ηνπο πφξνπο ηνπο, ή απνθηνχλ λένπο, θαη ελ ησ κεηαμχ κεξηθνί ηνπο ππάξρνληεο
εμεηδηθεχνληαη, ελψ θάπνηνη αδξαλνπνηνχληαη (Penrose 1959). Καηά ηα ζηάδηα ηεο
νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο, νη ζπλδπαζκνί ησλ πφξσλ απαηηνχλ ζπρλά δηαθνξεηηθέο
πξαθηηθέο δηαρείξηζεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηηπρίαο (Miller θαη Friesen 1984;
Kazanjian 1988). Παξφιν πνπ ε βηβιηνγξαθία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλαγλσξίδεη
ηε ζεκαζία ησλ πφξσλ γηα ηελ επηβίσζε, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ απφδνζε ησλ
επηρεηξήζεσλ (Cooper θαη Dunkelberg 1986; Katz θαη Gartner 1988; Cooper 1981),
κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (Chandler θαη Hanks 1994; Mosakowski 1993; Cooper et al.
1994), νη εκπεηξηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ πφξσλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε
ηελ απφδνζε θαη ηε ζηξαηεγηθή είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Δπηπιένλ, δελ έρνπλ
κειεηεζεί αξθεηά, νη ζπλδπαζκνί ησλ πφξσλ θαη ε επηξξνή ηνπο ζηα ζηάδηα δσήο ηνπ
νξγαληζκνχ (Mosakowski 1993; Day 1992).
Απηή ε κειέηε εξεπλά ηελ επίδξαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ θαη
ζπλδπαζκψλ ησλ πφξσλ ζηελ απφδνζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε
ζηξαηεγηθέο εζηίαζεο. Αθνινπζψληαο ηε ζεσξία βαζίδεηαη ζηηο πεγέο ησλ
νξγαληζκψλ (Penrose 1959; Barney 1991; Conner 1991), εξεπλάηαη ην εξψηεκα θαηά
πφζν ζε κηθξέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ν
ηδξπηήο είλαη θαη ηδηνθηήηεο, νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη νη νξγαληθέο πεγέο, ζα
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ζρεηίδνληαη μερσξηζηά αιιά θαη κεηαμχ ηνπο, κε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα
απφδνζεο θαη κε πην δπλακηθφ ηξφπν απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ θφζηνπο ή
δηαθνξνπνίεζεο. Θα δηεξεπλεζεί επίζεο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπλδπαζκνί
αλζξψπηλσλ θαη νξγαληθψλ πφξσλ πνηθίινπλ, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ειηθία
ηεο επηρείξεζεο.

2.3 Οη πόξνη ηωλ επηρεηξήζεωλ
Με βάζε ηε ζεσξία, νη δηαζέζηκνη πφξνη ηεο επηρείξεζεο θαη νη ηθαλφηεηεο
ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Ωο πφξνη νξίδνληαη φια ηα πιηθά
θαη άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε ζε έλαλ
ζρεηηθά κφληκν ηξφπν (Penrose 1959; Wernerfelt 1984). Οη πφξνη θαη νη ζπλδπαζκνί
ηνπο είλαη εηεξνγελείο σο πξνο ηε θχζε ηνπο θαη ππφ ηδαληθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ
πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Barney 1991;. Grant 1991). Οη ζηξαηεγηθέο
πξντφλησλ - αγνξάο εμαξηψληαη απφ ηνπο πφξνπο, θαζψο ε πξνηεηλφκελε αθεηεξία
γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο είλαη ε εθηίκεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πφξσλ
(Andrews 1987). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πφξσλ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηε βέιηηζηε
απφδνζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά (Hofer θαη Schendel 1978). Η ζρέζε κεηαμχ
πφξσλ, ζηξαηεγηθήο θαη απφδνζεο, απνηεινχλ έλα "ηαίξηαζκα" ησλ κεηαβιεηψλ ηεο
επηρείξεζεο, κε ην νπνίν κεηξηάδεηαη ε ζρέζε ζηξαηεγηθήο-απφδνζεο (Wright et al.
1995; Chandler θαη Hanks 1994).
Μειέηεο πάλσ ζηνπο πφξνπο ηηο ζηξαηεγηθέο, θαη ηελ απφδνζε έξρνληαη ζην
θσο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Οη Chandler θαη Hanks (1994) εμέηαζαλ ηηο
επηπηψζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο εάλ απηέο πξνζαξκνζηνχλ ζε επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθέο.
Οη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο κε πςειφηεξα επίπεδα πφξσλ θαη κεγαιχηεξεο
δπλαηφηεηεο, αλαπηχρζεθαλ γξεγνξφηεξα απφ εθείλεο κε ρακειφηεξα επίπεδα πφξσλ
θαη δπλαηνηήησλ. Οη Cooper, Gimeno Gascon, θαη Woo (1994) δηαπίζησζαλ φηη ην
εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε, αιιά ε
δηαρείξηζε ηεο "ηερλνγλσζίαο", είρε ιηγφηεξν ζεκαληηθφ αληίθηππν. Πεξαηηέξσ,
δηαπίζησζαλ φηη ε επηρεηξεκαηηθή γλψζε θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θεθάιαην,
ζπλέβαιαλ ζηελ ηφζν ηελ αλάπηπμε φζν θαη ζηελ επηβίσζε. Μηα άιιε έξεπλα ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έδεημε, φηη ε δέζκεπζε θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ
ηδηνθηήηε-ηδξπηή ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηε ζπλέρηζε
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ηεο επηρείξεζεο (Cooper θαη Artz 1995). Απηή ε κειέηε φκσο δελ εμέηαζε ηελ
επηξξνή ηεο ζηξαηεγηθήο. Ο Mosakowski (1993) επεζήκαλε φηη δηαθνξεηηθέο πεγέο
ζε ζπλάξηεζε κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
απφδνζε κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ θαη φηη νη ζπλδπαζκνί ησλ πεγψλ ζρεηίδνληαη
ζεηηθά κε ηελ επηβίσζε. Δλ νιίγνηο, απηή ε κειέηε δείρλεη, φηη νη δηαθνξεηηθέο πεγέο
ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζηξαηεγηθψλ.
Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ έξζεη ζηε δεκνζηφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ
ζρεηίδνληαη νη ζπλδπαζκνί ησλ πφξσλ κε ηελ επηβίσζε θαη ηελ απφδνζε ησλ
επηρεηξήζεσλ. Οη Ropo θαη Hunt (1995), ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ηηο
δπλαηφηεηεο αιιαγήο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηηο δνκέο, βξήθαλ φηη ππάξρεη δηαρξνληθά,
κηα ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Δηδηθφηεξα, νη αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρεηίδνληαη κε ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ηηο
αιιαγέο πνιηηηθήο. Οκνίσο, ν Westhead (1995) δηαπίζησζε φηη ε εκπεηξία θαη ε
ηφικε ηνπ ηδξπηή ζπλέβαιιαλ ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο
ε νπνία ζε δηάζηεκα έμη εηψλ, αλαπηχρζεθε ζε εηαηξεία πςειήο ηερλνινγίαο. Ο
Mullins (1996) ππνζηήξημε φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ φιε δηαδηθαζία παξέρνληαο ηε βάζε γηα
αλάπηπμε θαη απφθηεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. ε κηα εθαξκνγή ηνπ
ζεσξήκαηνο Kirchhoff (1994) «δπλακηθή ηππνινγία ηνπ θαπηηαιηζκνχ», νη Greene
θαη Brown (1997) έδεημαλ, φηη νη πφξνη (αλζξψπηλνη, θπζηθνί, θνηλσληθνί,
νηθνλνκηθνί, νξγαλσηηθνί) κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ην
ξπζκφ θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο. Έδεημαλ επίζεο, φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ιεγφκελνπ
«νηθνλνκηθφ ππξήλα», είλαη ζπγθξηηηθά ιηγφηεξν θαηλνηφκεο θαη κε βξαδχηεξε
αλάπηπμε. Γειαδή, νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, κπνξεί λα
δηαζέηνπλ

είηε

πςεινχο

είηε

ρακεινχο

αλζξψπηλνπο

πφξνπο,

σζηφζν

ραξαθηεξίδνληαη πάληα απφ ρακεινχο νξγαλσηηθνχο πφξνπο (Greene θαη Brown
1997, ζ. 166). Δλ νιίγνηο, νη νξγαλσηηθνί πφξνη θαη ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε,
έρεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ επηβίσζε θαη ηε ζπλερή επηηπρία ηεο
επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο. χκθσλα θαη κε ην άξζξν, Businesses without
glamour? An analysis of resources on performance by size and age in small service
and retail firms ησλ Brush G. Candida θαη Chaganti Radha, νη κηθξέο εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, παξνπζηάδνπλ έιιεηςε επηινγψλ θαη ηχπσλ
ζηξαηεγηθήο ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα πεηχρνπλ
ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ή λα εμππεξεηήζνπλ κηα επξεία αγνξά-ζηφρν
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(Porter 1985). Ωο εθ ηνχηνπ επηδηψθνπλ ζπρλφηεξα ζηξαηεγηθέο εζηίαζεο θαη
εηδηθφηεξα ζηηο ηνπηθέο αγνξέο (Wright et al. 1995). Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη
κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα κίκεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ απνξξέεη απφ θηλήζεηο
«ηαθηηθήο» πνπ ρξεηάδνληαη κφλν βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο, νη νπνίεο είλαη
ρακεινχ θφζηνπο θαη εχθνιεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο (Smith, Grimm, θαη Gannon
1992; Porter 1985). Δμ’ άιινπ, ππάξρνπλ ιηγφηεξα εκπφδηα γηα κίκεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο ζε απηέο ηηο εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία,
ζηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θιπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν νη επηρεηξήζεηο
πςειήο φζν θαη ρακειήο απφδνζεο, κπνξεί λα επηρεηξήζνπλ παξφκνηεο ζηξαηεγηθέο,
δειαδή λα εζηηάζνπλ ζηελ πνηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, ή ην ρακειφηεξν θφζηνο. Γηα
παξάδεηγκα, ην αλζξψπηλν θεθάιαην ελφο ηδηνθηήηε-ηδξπηή, ε εκπεηξία (Mullins
1996. Westhead 1995; Cooper et al. 1994) (Cooper θαη Artz 1995), νη νξγαλσηηθνί
πφξνη ηεο εηαηξείαο, ηα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο (Ropo θαη Hunt 1995), απνηεινχλ
θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη ηελ απφδνζε. Ωο εθ ηνχηνπ νη
«εηζπξάμεηο» πνπ απνιακβάλνπλ νη εηαηξείεο πςειήο απφδνζεο πξνθχπηνπλ
πεξηζζφηεξν απφ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αλψηεξνπο
ζπλδπαζκνχο

πφξσλ

θαη

φρη

απφ

ηηο

αληαγσληζηηθέο

ζηξαηεγηθέο

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ Mosakowski (1993),
επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη ειηθηψλ, είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ
δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο αλζξσπίλσλ θαη νξγαλσηηθψλ πφξσλ ζρεηηδφκελνπο κε
ηελ απφδνζε. Παξφια απηά ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο εξγαζίαο εζηηάδεη ζε
επηρεηξήζεηο κεγάινπ κεγέζνπο ή πςειήο ηερλνινγίαο. Γλσξίδνπκε ιηγφηεξα ζρεηηθά
κε ηηο ζρέζεηο ησλ πφξσλ θαη ηεο απφδνζεο ζε θιάδνπο κε ιηγφηεξε αίγιε. ε απηέο
ηηο επηρεηξήζεηο, εηθάδνπκε φηη νη πφξνη (θαη ζπγθεθξηκέλα νη αλζξψπηλνη θαη
νξγαληθνί) ίζσο δηαδξακαηίδνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ επεμήγεζε ηεο απφδνζεο,
απφ φηη ε ζηξαηεγηθή. Δπηπιένλ φπσο έρνπλ ήδε επηζεκάλεη άιινη κειεηεηέο, είλαη
αλακελφκελν, νη ζπλδπαζκνί απηψλ ησλ πεγψλ λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία
θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.

2.3.1 Θεωξία ηωλ Πόξωλ θαη ηωλ Ηθαλνηήηωλ
χκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, θάζε επηρείξεζε δηαθέξεη απφ ηνπο
αληαγσληζηέο ηεο σο πξνο ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ ηηο εθκεηαιιεχεηαη. Η ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ (resource based
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view) πξεζβεχεη φηη θάζε επηρείξεζε δηαθέξεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο σο πξνο
ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη, θαζψο επίζεο θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ηνπο εθκεηαιιεχεηαη, εζηηάδεηαη δε ζηελ άπνςε, φηη νη πφξνη κηαο
επηρείξεζεο γηα λα απνθέξνπλ έλα δηαξθέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, πξέπεη λα
είλαη πνιχηηκνη, ζπάληνη, ακίκεηνη θαη αλαληηθαηάζηαηνη (Barney, 1991). Οη
ππνζηεξηθηέο ηεο ζεψξεζεο απηήο δηαηείλνληαη φηη ζε κηα πεξίνδν πνπ ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ

ησλ

επηρεηξήζεσλ

κεηαβάιιεηαη

κε

ηαρείο

ξπζκνχο

(αιιαγή

ζπκπεξηθνξάο πειαηψλ, εμέιημε ηερλνινγίαο θιπ), ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θάζε επηρείξεζεο (φπσο νη πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο),
ζπλζέηνπλ κηα πεξηζζφηεξν ζηαζεξή βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο
ζηξαηεγηθήο. (Grant, 1991) Απφ ηελ ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ πξνθχπηνπλ
δχν παξαδνρέο, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε κεγάιε ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Πξψηνλ, νη
πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο παξέρνπλ ηε βαζηθή θαηεχζπλζε γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο
επηρείξεζεο θαη δεχηεξνλ, απνηεινχλ πξσηαξρηθέο πεγέο επηηπρίαο θαη θεξδνθνξίαο.
Κάζε επηρείξεζε δηαζέηεη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ κηα πιεηάδα θπζηθψλ
αλζξψπηλσλ θαη νξγαλσηηθψλ πφξσλ. Ωζηφζν απηνί απφ κφλνη ηνπο δελ είλαη αξθεηνί
γηα λα ραξίζνπλ ζηελ επηρείξεζε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Πξέπεη
αλακθηζβήηεηα ηνπο πνιχηηκνπο απηνχο πφξνπο λα ηνπο ζπλδπάδεη γηα λα δεκηνπξγεί
ηθαλφηεηεο (capabilities). Καηά ζπλέπεηα, νη ηθαλφηεηεο (capabilities) κηαο
επηρείξεζεο πξνθχπηνπλ απφ ην ζσζηφ ζπλδπαζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε κηαο νκάδαο
πφξσλ. (Stalk, et. al, 1992).

2.3.2 Ζ ζεκαζία ηωλ αλζξώπηλωλ πόξωλ
Η «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ-Human Resource Management» ζεκαηνδνηεί κηα
πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο θαη καθξνρξφληαο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο νξγάλσζεο, ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη σο

«πφξνο».

(Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2001). Οη κέζνδνη ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ
επηθεληξψλνληαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζεσξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, φρη ζαλ κηα
δαπάλε ηεο επηρείξεζεο πνπ πξέπεη λα ειεγρζεί, αιιά ζαλ κηα επέλδπζε ηνπ
ελεξγεηηθνχ πνπ πξέπεη λα ηελ εκπηζηεπζνχλ θαη λα ηελ αλαπηχμνπλ δηαρξνληθά
(Wainwright, 1997). Ωο εθ ηνχηνπ, ν ππξήλαο ελφο ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζα
πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη
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νπνίνη ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη «ζπλεξγάηεο» θαη φρη πθηζηάκελνη. (Wainwright,
1997: 12-13). Η αλάπηπμε θαη ε επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην έληνλα
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο νινθιεξσκέλεο
δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνλ αξηζκφ εξγαδφκελσλ θαη εμεηδηθεχζεσλ,
γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο, γηα ην
ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ εξγαζηψλ, γηα ηελ ηππηθή
θαη ηελ άηππε νξγάλσζε. Όινη απηνί νη παξάγνληεο είλαη θξίζηκνη θαη
αιιεινζρεηηδφκελνη. γηα ηελ επίηεπμε ησλ νξακάησλ ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, νη
επηρεηξήζεηο δίλνπλ δηαθνξεηηθή έκθαζε ζε θάζε έλα απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο.
(Γεκεηξηάδεο. θαη Θεξίνπ www.teikav.edu.gr) Ο Hussey (1982) αλέθεξε φηη «νη
αλζξψπηλνη πφξνη, ζε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, είλαη πνιχ πην ζχλζεηνη λα
πξνγξακκαηηζηνχλ». ρνιίαζε επίζεο ην θφζηνο ηνπ overstaffing θαη ηε ζεκαζία ηνπ
λα ζπκπεξηθέξεζαη ζηνπο αλζξψπνπο φρη ζαλ λα είλαη άςπρνη πφξνη. Ο Urlich (1989)
ζεκεηψλεη ηελ αλάγθε, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, λα θαίλεηαη
ζαλ κέζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξάκαηνο.
ήκεξα, ε πιεηνςεθία ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ ζηειερψλ νξγαληζκψλ
(ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) έρνπλ αληηιεθζεί φηη ν κφλνο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο
δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο κηαο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη κέζσ ησλ
εξγαδνκέλσλ, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε αλψηαηε δηνίθεζε παξαθηλεί θαη
επηκνξθψλεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακφξθσζε θαη
εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ. ε θάζε νξγαληζκφ, ζα
πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαη επζπγξάκκηζεο ησλ
δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ή δηαδηθαζηψλ «επηξξνήο», ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηηο
αλαγθαίεο ζπκπεξηθνξέο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα εθαξκφδεη ηηο απνθαζηζκέλεο ζηξαηεγηθέο κε επηηπρία.
Η επζπγξάκκηζε απηή νδεγεί ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο,

ηφζν ζε πξνζσπηθφ

επίπεδν θάζε εξγαδφκελνπ φζν θαη ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ θαη απνηειεί ην
ζεκαληηθφηεξν ίζσο θιεηδί ηεο επηηπρίαο θάζε ζηξαηεγηθήο. Η ζπιινγηθή δηνίθεζε
κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ δηακνξθψλεη ηελ αληαγσληζηηθή
ζηξαηεγηθή ελφο νξγαληζκνχ βαζηδφκελε ζην φξακά ηνπ. (Galpin, 1998). Η δηνίθεζε
θαη ηα ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ δελ κπνξνχλ άκεζα λα ειέγμνπλ, παξά κφλν λα
επεξεάζνπλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο
κηαο ζηξαηεγηθήο. Μπνξνχλ φκσο λα έρνπλ ηνλ άκεζν έιεγρν δηακφξθσζεο ησλ
ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, θαζψο επίζεο θαη φισλ εθείλσλ ησλ
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νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα
πξνζφληα θαη ε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ηελ
εξγαζία ηνπο, ην αίζζεκα ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζήο ηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο
θνηλνχο ζηφρνπο, δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο
επηρείξεζεο, ηε θήκε θαη ηελ εηθφλα ηεο, ην επίπεδν ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ
θαη ηέινο ηελ επηβίσζή ηεο. (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003) Οη αλζξψπηλνη
πφξνη αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ θέξλνπλ νη άλζξσπνη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, φπσο: ηθαλφηεηεο (capabilities),
δεμηφηεηεο (competencies), επθπΐα, αθνζίσζε, πείξα θαη ε ηθαλφηεηα γηα εθπαίδεπζε
θαη εμεηδίθεπζε. Collis and Montgomery (1997: 28-29; Μάξδαο, 2000: 201) ηε λέα
πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο
απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δίλαη νη άλζξσπνη πνπ ζα πξνβιέςνπλ, ζα εθηηκήζνπλ, ζα
νξγαλψζνπλ θαη ζα πινπνηήζνπλ ηε λέα ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα
λα ππνζηεξίδεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξεί
λα πξνζδψζεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Ξεξνηχξε, 2001:
61,62).
ήκεξα ν ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη βαζηθφο γηα ηελ επίηεπμε
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Έηζη νη επηρεηξήζεηο ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο
ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη
επηρεηξήζεηο ελδηαθέξνληαη γηα ηε «ζχλδεζε ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ κε
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απφδνζε ηεο
επηρείξεζεο θαη λα αλαπηπρζεί ε θνπιηνχξα πνπ επλνεί ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
επειημία».

(Σεξδίδεο-Σδσξηδάθεο,

2004:36).

Η

δηνίθεζε

κηαο

επηρείξεζεο

ζπλεηδεηνπνηεί φηη ηα θαιχηεξα ζηξαηεγηθά πξνγξάκκαηα δελ κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ ρσξίο ηελ εκπινθή θαη ηελ αθνζίσζε ησλ θαηψηεξσλ ζηειερψλ. Έηζη ε
εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία φπνπ, κε ηελ
εηζαγσγή ελφο «ζηξαηεγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο», εκπιέθνληαη φια ηα ζηειέρε ηεο
επηρείξεζεο (Ξεξνηχξε, 2001:22). Η επηρείξεζε επηδηψθεη ηελ αλάδεημε ησλ δπλαηψλ
ζεκείσλ ηεο θαη εμνπδεηέξσζε ησλ απεηιψλ θαη αδπλακηψλ ηεο. Οη αλζξψπηλνη πφξνη
πξνζθέξνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εζσηεξηθά δπλαηά ζεκεία ή ηηο
αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο ζπκκεηέρνληαο έηζη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο.
Έξεπλεο ζε επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη
πξντφλησλ δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο, βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ
απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ
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ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Αλ θαη ε εκπινθή ηεο ιεηηνπξγίαο δηνίθεζεο
αλζξσπίλσλ πφξσλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο δελ εμαζθαιίδεη απφ κφλε ηεο
ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα (Ξεξνηχξε, 2001:29).

2.4 Απνηίκεζε ηεο δπλεηηθήο Απόδνζεο ηωλ Πόξωλ θαη ηωλ Ηθαλνηήηωλ ηεο
Δπηρείξεζεο
Οη ηθαλφηεηεο κηαο επηρείξεζεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο
ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη. Απφ απηφ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο
ηεο δπλεηηθήο απφδνζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, επηβάιιεηαη λα
ζπλππνινγηζηνχλ ηφζν νη ζρέζεηο κεηαμχ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ, φζν θαη ε
πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ απηψλ. (Johnson θαη Scholes K., 1997). Βαζηθφ
θξηηήξην απνηίκεζεο ηεο δπλεηηθήο απφδνζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ είλαη
ην θαηά πφζν έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα. Η δπλαηφηεηα απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ξπζκφ απαμίσζεο ησλ
πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη κε ηελ ηπρφλ αληηγξαθή ηνπο απφ ηνπο
αληαγσληζηέο. Σν θαηά πφζν νη πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζα
απνζβεζζνχλ ή ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κίκεζεο εμαξηάηαη απφ νξηζκέλα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. (www.aueb.gr, 1998) Απηά είλαη ηα εμήο:
α) ηαζερόηεηα (Durability):
Δίλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο κηαο επηρείξεζεο
απνζβέλνληαη ή απαμηψλνληαη. Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν κεγαιχηεξν θχθιν δσήο
παξνπζηάδνπλ νη ηθαλφηεηεο θαη νη πφξνη, ηφζν πεξηζζφηεξν δηαηεξνχληαη θαη ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Ο απμαλφκελνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, θαηά
ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη κεηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηάξθεηα δσήο ησλ
αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε θαηλνηνκίεο ή ζε ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ. Γεληθά, νη ηθαλφηεηεο απαμηψλνληαη ζπλήζσο κε πην αξγνχο ξπζκνχο απφ
ηνπο πφξνπο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη.
β) δηαύγεηα (Transparency):
Δίλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη αληαγσληζηέο κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο, ηνπο
πφξνπο θαη ηε ζρέζε πνπ ηηο ζπλδέεη θαη παξέρεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Όηαλ
έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα είλαη πεξίπινθν θαη πεξηιακβάλεη ην ζπλδπαζκφ θαη ην
ζπληνληζκφ πνιιψλ ηθαλνηήησλ θαη πφξσλ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί θαη λα
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αλαιπζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Αληίζεηα, πιενλεθηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε έλαλ
θπξίαξρν πφξν ή κία δεζπφδνπζα ηθαλφηεηα γίλνληαη πην εχθνια αληηθείκελν
κίκεζεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο.
γ) Μεηαβηβαζηκόηεηα (Transferability):
Η κεηαβηβαζηκφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ αληαγσληζηψλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηνπο
πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα κηκεζνχλ ηε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο.
Όζν πην εχθνιν είλαη λα ζπγθεληξψζνπλ απηά ηα ζηνηρεία, ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη ε
δηάξθεηα δσήο ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Η δπλαηφηεηα
ησλ αληαγσληζηψλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία επεξεάδεηαη απφ
νξηζκέλνπο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
δηαζέηνπλ ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ηε
γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπο, θαη ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπο.
δ) Γσλαηόηεηα Αληηγραθής (Duplicability):
Πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ αληαγσληζηψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ίδηνπο
πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα κηκεζνχλ ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο. Βέβαηα, ν
κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ή νη πξψηεο χιεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ θαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ησλ
πφξσλ-ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο δηαηείλνληαη φηη ζε κηα πεξίνδν πνπ ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαβάιιεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά θάζε επηρείξεζεο (φπσο νη πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο), ζπλζέηνπλ κηα
πεξηζζφηεξν ζηαζεξή βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο.
(Παπαδάθεο, 1998; Hill θαη Jones, 1998) Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί αλ ζηελ
ππφ εμέηαζε αγνξά ππάξρνπλ πφξνη ή δεμηφηεηεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε ζπγθξηηηθή
ζέζε. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρνπλ δεμηφηεηεο, εκπεηξία ή
δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αθηεξσζνχλ ψζηε λα αλαπηπρζεί έλα ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα πνπ ζα βειηηψζεη ηε βησζηκφηεηα (amacris.ode.unipi.gr, 2009).

2.4.1 Ηζνξξνπία
Γελ είλαη απαξαίηεην φιεο νη επηρεηξήζεηο λα ζέηνπλ σο κνλαδηθνχο ζηφρνπο
ηνπο νηθνλνκηθνχο. Πξάγκαηη θάπνηνη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ κε νηθνλνκηθνχο
ζηφρνπο. (Cooper 1993). Οη Filley θαη ν Aldag (1978) ζεκείσζαλ φηη ην επίπεδν
άλεζεο θαη ην πξνζσπηθφ θαηφξζσκα, κπνξεί λα είλαη πξσηαξρηθνί ζηφρνη γηα
θάπνηνπο ηδηνθηήηεο. Δίλαη γλσζηφ, φηη δελ κπνξνχλ φιεο νη επηρεηξήζεηο λα
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ραξαθηεξηζηνχλ σο "γαδέιεο" αιιά πνιιέο λα ραξαθηεξίδνληαη σο επηρεηξήζεηο
"lifestyle". (The State of Small Business 1995). Απηφ αθνξά ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο
κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ παξαθίλεζε
αλζξψπσλ λα μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. (Fisher, Reuber θαη Dyke 1993).
πλεπψο ζηηο κηθξέο εηαηξίεο ε επηζπκία γηα ηζνξξνπία ζηα πξνζσπηθά θαη ηελ
εξγαζία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απφδνζεο.

2.4.2 Οηθνδόκεζε ζρέζεωλ
Απηφ είλαη έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δελ έρεη κειεηεζεί αξθεηά. Ο
Cooper (1993) παξαηεξεί φηη νη πξνβιέςεηο ηεο επηηπρίαο κπνξεί λα δηαθέξνπλ
αξθεηά εμαξηψκελνη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εγρεηξήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα νη κεραληθέο
ηθαλφηεηεο ζα είλαη ζεκαληηθέο, ζε ηερλνινγηθέο εηαηξίεο, ελψ νη ίδηεο γλψζεηο ζα
είλαη άρξεζηεο ζε έλα θαηάζηεκα ελδπκάησλ. Αθνινπζψληαο απηή ηε ινγηθή, νη
ιηαληθέο εηαηξίεο θαη νη εηαηξίεο ππεξεζηψλ, έρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο άκεζε επαθή
κε ηνπο πειάηεο. Δπίζεο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ν ηδξπηήο εξγάδεηαη θνληά ζηνπο
ππαιιήινπο. Δηθάδνπκε φηη ζα είλαη ζεκαληηθή ,ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, ε ζεηηθή
ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην ρηίζηκν ζρέζεσλ κε ηνπο ππαιιήινπο θαη ε ζηελή επαθή
κε ηνπο πειάηεο έηζη ψζηε λα καδεπηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο
ηνπο. Δπηζηξέθνληαο ζηνπο νξγαληθνχο πφξνπο, νη Chandler θαη Hanks (1994)
παξαηήξεζαλ φηη ηα εγρεηξήκαηα πςειήο απφδνζεο, αλέπηπμαλ δπλαηφηεηεο
βαζηζκέλεο ζηνπο πφξνπο, νη νπνίνη είραλ πξνζαξκνζηεί ζηνπο ηχπνπο ησλ
πηνζεηεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. Άιινη εξεπλεηέο βξήθαλ ηνπο πφξνπο λα είλαη
ζεκαληηθνί γηα ηελ απφδνζε αιιά ηνπο θαηεγνξηνπνίεζαλ κε επξχηεξν ηξφπν:
ζρέζεηο θαη ζπκκαρίεο, ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ, δνκέο θαη ηέινο
θαζεκεξηλφηεηεο, θνπιηνχξα θαη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ. (Tomer 1987; Bracker
θαη Pearson 1986; Hofer θαη Schendel 1978; Barney 1991; Dollinger 1995) Πηζαλψο
ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, νη ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ θαη ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ
νξγαληζκνχ

λα

είλαη

βαζηθά

γηα

επίηεπμε

απνηειεζκαηηθήο

ιεηηνπξγίαο,

απνηειεζκαηηθήο πξνζέγγηζεο πειαηψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλψηεξνπ
επηπέδνπ. Παξφιν πνπ πνιιαπινί ηχπνη νξγαληθψλ πφξσλ ζρεηίζηεθαλ κε ηελ
απφδνζε ζην παξειζφλ, εκείο εμεηάζακε 3 ηχπνπο νξγαληθψλ πφξσλ, νη νπνίνη
πηζηεχνπκε φηη ζα δηαρσξίζνπλ ηελ πςειή απφ ηε ρακειή απφδνζε. 1) ρξήζε
δηεπξπκέλνπ νξίδνληα γηα ηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ 2) ηππνθξαηία ε νπνία

19

νξίδεηαη σο ηε ρξήζε ηαθηψλ γξαπηψλ αλαθνξψλ θαη 3) απαζρφιεζε εθπαηδεπκέλσλ
ή ηθαλψλ ππαιιήισλ. Θεσξνχκε φηη απηνί νη ηξεηο ηχπνη νξγαληθψλ πφξσλ ζα
ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφδνζεο κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα.

2.5 Μέγεζνο θαη Ζιηθία ηωλ Δπηρεηξήζεωλ
2.5.1 Σν κέγεζνο Δπηρεηξήζεωλ θαη ν βαζκόο αλάπηπμεο
Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ2, είλαη έλαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο
πνπ επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή απφδνζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηβίσζεο ή
ηνπ ζαλάηνπ ησλ επηρεηξήζεσλ) θαη ηελ θαηλνηνκία. Δλψ πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ
βξεη φηη, ε ζρέζε κεηαμχ κεγέζνπο επηρείξεζεο θαη νξγαλσηηθήο απφδνζεο είλαη
ζεκαληηθή (Durand & Coeurderoy, 2001; Lauterbach & Vaninsky, 1999; Mudambi &
Nicosia, 1998), ν Hall (1987) έρεη βξεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο
επηρείξεζεο θαη ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο ηεο. Ωζηφζν ν Glancey (1998) δίλεη ζηνηρεία,
φηη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειφηεξν βαζκφ αλάπηπμεο. Οηθνλνκεηξηθέο
εθηηκήζεηο παξαγσγήο επηβεβαηψλνπλ φηη, γεληθά, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη πην
παξαγσγηθέο απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (Dhawan, 2001). Ο Paranque (1997)
ζπκπεξαίλεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα
κηθξνκεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπηπμηαθή ζπκπεξηθνξά
ε νπνία δηαθέξεη αλάινγα κε ην κέγεζνο. Οη ηδηνθηήηεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ
πξνζπαζνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δαλεηαθέο ηνπο αλάγθεο κε ζεηξά πξνηίκεζεο απφ
δηθά ηνπο θεθάιαηα, βξαρππξφζεζκα δάλεηα θαη πην καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηνπ
ζεζκηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (Cosh & Hughes, 1994). ηελ πξνζπάζεηά
ηνπο λα απνθχγνπλ εμσηεξηθνχο επελδπηέο θαη ηε δηείζδπζε ζηελ επηρείξεζή ηνπο, νη
ηδηνθηήηεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ βαζίδνληαη ζηα δηθά ηνπο θέξδε ζαλ πξψηε πεγή
θεθαιαίνπ επέθηαζεο θαη έηζη, πνιιέο θνξέο, παξαηεξνχκε κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ θεξδνθνξίαο θαη αχμεζεο.

Ο Glancey (1998) κάιηζηα ππνζηεξίδεη, φηη

πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη κε πςειή θεξδνθνξία επεηδή
φζν κεγαιψλεη κηα επηρείξεζε, ηφζν πεξηζζφηεξν απνθηά εκπεηξίεο θαη
επηρεηξεκαηηθή γλψζε πνπ ηελ βνεζνχλ λα απμήζεη πεξαηηέξσ ηελ θεξδνθνξία ηεο.

2

Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηξάηαη ζε φξνπο απαζρφιεζεο, πσιήζεσλ, παγίσλ ή άιιεο θπζηθψλ
πνζνηήησλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ
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Μηα ελδειερήο εμέηαζε δηαθφξσλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο κεηαμχ κηθξψλ θαη
κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηε Γαιιία έδεημε, φηη νη κηθξνκεζαίεο επελδχνπλ
πεξηζζφηεξν απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (Paranque, 1997). Πνιινί εξεπλεηέο
ππνζηεξίδνπλ επίζεο ην γεγνλφο φηη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ κεγαιχηεξεο
πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ζε νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
αβεβαηφηεηα θαη θίλδπλν. (Bruderl et al, 1992; Geroski, 1995; Sutton, 1997; Caves,
1998; Agarwal & Audretsch, 1999; Chen, 2002). Οη Agarwal θαη Audretsch (2001)
βξήθαλ φηη απηφ ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ηζρχεη, αιιά δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ
θιάδν δξαζηεξηφηεηαο. Πξφηεηλαλ δε φηη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε δπλακηθή ηνπ
θιάδνπ θαη ηελ είζνδν (δεκηνπξγία) επηρεηξήζεσλ είλαη ε ηερλνινγία παξαγσγήο. Οη
ίδηνη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ, φηη ν θίλδπλνο ζαλάηνπ κηαο επηρείξεζεο απμάλεη φηαλ ε
επηρείξεζε κπαίλεη ζηελ εθεβεία ηεο (κεηά δειαδή ηελ έλαξμε), σζηφζν, γηα ηηο
κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ν θίλδπλνο απηφο ζηελ πνξεία κεηψλεηαη. Όηαλ νη
επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, νη πηζαλφηεηεο ζαλάηνπ είλαη νη
ίδηεο γηα κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο νη πξψηεο θαηέρνπλ ήδε ηε ζέζε
ηνπο ζηελ αγνξά. Δπίζεο νη Bruderl θαη Schussler (1990) αλαγλσξίδνπλ πςειφ
θίλδπλν ζαλάηνπ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ελψ νη Bruderl et al, (1992) θαη ν
Mahmood (1992, 2000), βξήθαλ φηη φζν πεξηζζφηεξν «πξνηθηζκέλε» είλαη κηα
επηρείξεζε ζην μεθίλεκα ηεο ηφζν κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ζαλάηνπ ζηελ εθεβεία ηεο.
Οη Mata θαη Portugal (1995) θαη νη Mata et al, (1995) βξήθαλ φηη ην κέγεζνο απνηειεί
ζεκαληηθφ παξάγνληα ηνπ θηλδχλνπ ζαλάηνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θπξίσο ησλ λέσλ
πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Αληηζέησο, ν Wagner,
(1994) δελ βξήθε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ κεηαμχ κεγάισλ θαη
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Οη Das θαη Srinivasan (1997) ζπκπεξαίλνπλ φηη ην κέγεζνο
ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ζην ζηάδην ηεο εηζφδνπ. Βέβαηα θάπνηνη
εξεπλεηέο έρνπλ αλαπηχμεη ελλνηνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην λφεκα ηεο εμφδνπ
(ζαλάηνπ) νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εζεινχζηα έμνδν (θιείζηκν επηρείξεζεο) ηελ
αθνχζηα έμνδν (πηψρεπζε) θαη ηελ εμαγνξά. Καηά ηνπο Dickerson et al, (1998,1999)
νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, γηα λα πξνζηαηεπζνχλ, ηείλνπλ λα εμαγνξάδνπλ
κηθξφηεξεο.
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2.5.1.1 H ππόζεζε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο
Βαζηθή ππφζεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επηβίσζε
ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη εθείλε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο (liability of
smallness), φπνπ ην κέγεζνο νξίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, π.ρ. κε βάζε ηνλ
θχθιν εξγαζηψλ, ηελ αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ
επηρείξεζε. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ππφζεζε, νη επηρεηξήζεηο κεγαιχηεξνπ
κεγέζνπο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο κηθξφηεξνπ
κεγέζνπο, θαζψο βξίζθνληαη ζε πην πξνλνκηαθή ζέζε φζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, έρνπλ επθνιφηεξε θαη κε θαιχηεξνπο φξνπο πξφζβαζε ζηηο
αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ, ελψ θαηά κέζν φξν απαζρνινχλ θαη πνηνηηθά
θαιχηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο
αληίζεηεο άπνςεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηεο
πνιχπινθεο δνκήο ηεο ηεξαξρίαο ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλν θφζηνο
αληηπξνζψπεπζεο, κε απνηέιεζκα ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο λα
κελ ηαπηίδεηαη κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο δηνίθεζεο (principalagent
problem). ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ηα θέξδε ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ ελδέρεηαη λα
εκθαλίζνπλ κείσζε, εμέιημε πνπ θαη’ επέθηαζε ζα δπζρεξάλεη ηελ επηβίσζή ηνπο.
Πέξαλ ηνχηνπ, ε πνιχπινθε δνκή ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ηεξαξρηθνχ ειέγρνπ ησλ πθηζηακέλσλ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί, κε άκεζε ζπλέπεηα απηνί λα έρνπλ κεησκέλν αίζζεκα
επζχλεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη
εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ ζπλήζσο ππνινγίδνπλ ην κέγεζνο κε βάζε ην πξψην έηνο
ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο (αξρηθφ κέγεζνο) ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο άπνςεο φηη ην
αξρηθφ κέγεζνο θαη ν ρξφλνο επηβίσζεο ζρεηίδνληαη ζεηηθά, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα,
ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ειηθία ησλ επηρεηξήζεσλ.

2.5.2 Ζιηθία ηωλ Δπηρεηξήζεωλ
Μηα βαζηθή παξάκεηξνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο
είλαη ε ειηθία ηεο, δειαδή ε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απηή δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηα
αγνξά.

Η πηζαλφηεηα απνηπρίαο κηαο επηρείξεζεο, ε αλάπηπμή ηεο θαη ε

κεηαβιεηηθφηεηα ησλ ξπζκψλ αλάπηπμήο ηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ηεο. Η
ζεκαζία ηεο ειηθίαο είλαη ζπλεπήο κε ππνδείγκαηα πνπ ζεσξνχλ ηε κάζεζε ζαλ
ζεκαληηθφ παξάγνληα δπλακηθήο φπσο ηνπ Jovanovich (1982) θαη ηνπ Evans (1987).
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2.5.2.1 Οη ππνζέζεηο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο ηνπ «λεαξνύ ηεο ειηθίαο» θαη ηεο
«εθεβείαο»
χκθσλα κε ηελ θξαηνχζα άπνςε, ε έμνδνο κηαο επηρείξεζεο απφ ηελ αγνξά
ζπλδέεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ηεο ζ’ απηήλ.
Η ππφζεζε απηή είλαη γλσζηή θαη σο ππφζεζε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο ηνπ λεαξνχ ηεο
ειηθίαο ησλ επηρεηξήζεσλ (liability of newness). ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχληαη ηα
ππνδείγκαηα παζεηηθήο εθκάζεζεο (passive learning– βι. Jovanovic, 1982) θαη
ελεξγεηηθήο εθκάζεζεο (active learning –Ericson and Pakes, 1995) χκθσλα κε ην
πξψην ππφδεηγκα ην θφζηνο γηα ηηο λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη κφλν
ηπραίν, αιιά δηαθέξεη θαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Με άιια ιφγηα, κηα
λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε ζε κηα αγνξά, δελ είλαη βέβαηε γηα ηηο πξννπηηθέο
επηηπρίαο ηεο θαη ην αξρηθφ ηεο κέγεζνο είλαη αλαγθαζηηθά κηθξφ κέρξη λα
δηαπηζησζεί φηη είλαη ηθαλή λα απνζπάζεη ηθαλφ κεξίδην ηεο αγνξάο. Αλ ζηελ πνξεία
δηαπηζησζεί φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, ηφηε απμάλνληαη νη
πηζαλφηεηεο λα παξακείλεη ζηελ αγνξά θαη λα αλαπηπρζεί ζε κέγεζνο, δηαθνξεηηθά ζα
ζπξξηθλσζεί θαη πηζαλφλ ζα εμέιζεη απφ ηελ αγνξά. Λφγσ ηεο εμφδνπ ησλ αδχλακσλ
επηρεηξήζεσλ απφ ηελ αγνξά, απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
παξακέλνπλ ζε απηήλ, βειηηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ρσξίο ε βειηίσζε
απηή λα ζπλδέεηαη κε κεηαβνιή ησλ ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, κε
απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα εμφδνπ ηνπο απφ ηελ αγνξά.
χκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο ελεξγεηηθήο εθκάζεζεο, ζε γεληθέο γξακκέο, νη
λέεο επηρεηξήζεηο “καζαίλνπλ” απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζε κηα αγνξά, βειηηψλνληαο
έηζη ηε δηνηθεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ηνπο, κε απνηέιεζκα
λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα εμφδνπ ηνπο απφ απηήλ. Σα αληίζεηα επηρεηξήκαηα
σζηφζν, ππνζηεξίδνπλ φηη επηρεηξήζεηο κε ζρεηηθά κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα
δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ αγνξά ελδέρεηαη λα έρνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο
θαη επηβίσζεο, ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αγνξά γηα κεγαιχηεξε
πεξίνδν. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφ νη κεγάιεο ζε ειηθία επηρεηξήζεηο λα
δηαζέηνπλ παξσρεκέλε ηερλνινγία, ελψ νη λέεο επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ
ηερλνινγία αηρκήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα. Οη κεγάιεο ζε
ειηθία επηρεηξήζεηο είηε παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είηε κεηνλεθηνχλ ζε θαηλνηφκεο κεζφδνπο, κε
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απνηέιεζκα λα πξνζθέξνπλ παξσρεκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Αληίζεηα, νη λέεο
επηρεηξήζεηο πνπ επηρεηξνχλ λα θαηαθηήζνπλ κεξίδην ηεο αγνξάο, εκθαλίδνληαη
πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο θαη πηνζεηνχλ άκεζα ηηο λέεο ηερλνινγίεο απνζπψληαο
κεξίδην αγνξάο απφ ηηο παιαηέο επηρεηξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, νη ζρεηηθά παιαηέο θαη
κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο ζε πεξηπηψζεηο
αλαδηνξγάλσζήο ηνπο (αδξάλεηα), θαζψο ην 70% πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ
πνπ επηζπκνχλ λα πηνζεηήζνπλ λέεο ηερλνινγίεο ή λα κεηαβάινπλ ηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο δελ επηηπγράλνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Γεσξγφπνπινο, 2004). Αλ θαη
ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ
επηβίσζεο θαη ειηθίαο, ηα επξήκαηα είλαη κάιινλ αληηθξνπφκελα. Π.ρ. νη κειέηεο ησλ
Amburgey et al. (1993), Olzak and West (1991), Mata and Portugal (1994) θαη
Audretsch et al. (2000), επηβεβαηψλνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο ππφζεζεο ηνπ
κεηνλεθηήκαηνο ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο κειέηεο ησλ Barron et al.
(1994) θαη Ranger-Moore (1997).

2.6 Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επηβίωζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ
Η αλεχξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεμεγνχλ ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ
ζε κηα νηθνλνκία απαζρνιεί ηνπο νηθνλνκνιφγνπο εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. ηελ
πιεηνλφηεηά ηνπο νη ζρεηηθέο κειέηεο, αξρήο γηλνκέλεο απφ απηήλ ηνπ Altman
(1968), επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο (financialdistress) ή πηψρεπζεο κηαο επηρείξεζεο
κέζσ ηεο εθαξκνγήο “ππνδεηγκάησλ πηψρεπζεο”, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ
ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο
δείγκαηνο επηρεηξήζεσλ. ηε ζρεηηθά πην πξφζθαηε βηβιηνγξαθία εθαξκφδνληαη
ελαιιαθηηθά ππνδείγκαηα, ηα ππνδείγκαηα επηβίσζεο, ηα νπνία, αλ θαη ζηε
ζεσξεηηθή ηνπο βάζε είλαη παξαπιήζηα κε ηα “ππνδείγκαηα πηψρεπζεο” απφ ηελ
άπνςε φηη θαη ζε απηά απαηηείηαη ε εθηίκεζε κηαο ζπλάξηεζεο θηλδχλνπ (hazard
function), ηείλνπλ λα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη σο
πξνο ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο. ηα θιαζηθά ππνδείγκαηα πηψρεπζεο εμεηάδνληαη
ηα ζεκειηψδε κεγέζε δχν δεηγκάησλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ην έλα πεξηιακβάλεη
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πησρεχζεη θαη ην άιιν επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ πησρεχζεη,
θαη ζπλήζσο αγλννχληαη παξάγνληεο πιελ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νη νπνίνη κπνξεί
λα ζπλδένληαη κε ηε κε επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα
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επηρείξεζε ελδέρεηαη λα κελ επηβηψζεη ζε κηα αγνξά αθφκε θαη φηαλ ηα ζεκειηψδε
ζηνηρεία ηεο δελ πξνκελχνπλ ηελ πηψρεπζή ηεο. Γεληθά, ηξία είλαη ηα πηζαλά
ελδερφκελα γηα ηε κε επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο:1 α) ε κε επηβίσζε γηα αξλεηηθνχο
ιφγνπο (π.ρ. ε πηψρεπζή ηεο σο απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ηεο λα εθπιεξψλεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο ζε κφληκε βάζε), β) ε εθνχζηα ιχζε ηεο λνκηθήο ηεο κνξθήο ρσξίο
απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη θεξδνθφξνο θαη
γ) ε κε επηβίσζε ιφγσ εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο ε νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα
επέξρεηαη εμαηηίαο δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά κπνξεί
λα νθείιεηαη ζε άιινπο ιφγνπο, π.ρ. ζηελ πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο, ε επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο ή ε δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ. (Αζεκαθφπνπινο
θαη ζπλεξγάηεο, 2008)

2.6.1 Ζ επίδξαζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο
ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εκπεηξηθέο κειέηεο, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ,
εμεηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο θαη
ζρεηίδνληαη κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ θιάδνπ. Ωζηφζν, ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη θαη απφ ηε
θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη επνκέλσο ζα πξέπεη απηφο λα ζπλεθηηκάηαη κε
ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία
ελδέρεηαη λα πιήμεη πεξηζζφηεξν ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ νηθνλνκία επί κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηηο κειέηεο
φπνπ ζπλεθηηκάηαη θαη ε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, απηή πξνζεγγίδεηαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη Audretsch and Mahmood (1995) ι.ρ. ρξεζηκνπνίεζαλ ην
δείθηε

αλεξγίαο

θαη

ηα

πξαγκαηηθά

επηηφθηα,

θαηαιήγνληαο

σζηφζν

ζε

αληηθξνπφκελα ζπκπεξάζκαηα, ελψ νη Buehler et al. (2006), ρξεζηκνπνηψληαο ην
ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ, ζπκπέξαλαλ φηη ζηελ αλνδηθή θάζε ηνπ θχθινπ
απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο, αιιά θαη ε πηζαλφηεηα ζπγρσλεχζεσλ.

2.6.2 Ζ επίδξαζε ηνπ θιάδνπ
χκθσλα κε ηνπο Hensler et al. (1997), κνινλφηη νη επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν δελ είλαη θαη’ αλάγθε φκνηεο, αληηκεησπίδνπλ
παξφκνηεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο, θαζψο εθαξκφδνπλ παξαπιήζηεο κεζφδνπο
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παξαγσγήο κε θνηλνχο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο, ελψ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ
θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νπζηαζηηθά δηακνξθψλνπλ θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζ’ απηφλ. πλεπψο, νη πηζαλφηεηεο επηβίσζεο
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Με βάζε ηε
ζεσξία

ηεο

βηνκεραληθήο

νξγάλσζεο,

νη

δηαθνξέο

κεηαμχ

ησλ

θιάδσλ

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην βαζκφ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζ’ απηνχο. ε θιάδνπο
φπνπ ν αληαγσληζκφο εκθαλίδεηαη κεησκέλνο, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα δηακνξθψλεη
ηηκέο πνπ απνθέξνπλ ππεξθέξδε αλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ
αγνξά είλαη κεγάια θαη ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελσλ
επηρεηξήζεσλ πςειφο (Bunch and Smilly, 1992). Δπίζεο, ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο
κηαο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θχθιν, θαζψο ζηελ αλνδηθή
ηνπ θάζε νη ξπζκνί αλάπηπμεο είλαη πςεινί, επηηξέπνληαο ηελ είζνδν λέσλ
επηρεηξήζεσλ ρσξίο νη πθηζηάκελεο λα πξνζθεχγνπλ ζε εθαξκνγή “αληηπνίλσλ”
(Mata et al., 1995). Έλα θιαζηθφ κέηξν ηνπ βαζκνχ αληαγσληζκνχ ζε έλαλ θιάδν
είλαη ν βαζκφο ζπγθέληξσζήο ηνπ, φπνπ ζπλήζσο πςειφο βαζκφο ζπλδέεηαη κε
κεγάια εκπφδηα εηζφδνπ. Ωζηφζν, κπνξεί ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο λα παξακέλεη
ζηαζεξφο ζε ζρεηηθά πςειφ επίπεδν ρσξίο λα επηθξαηνχλ ζπλζήθεο εκπνδίσλ γηα ηελ
είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά φηαλ νη λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο απιψο
αληηθαζηζηνχλ απηέο πνπ απνρσξνχλ (Baldwin, 1995). Δπίζεο, ν βαζκφο εηζφδνπ
λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν κπνξεί λα εμαξηάηαη φρη απφ ην κέγεζνο ησλ
εκπνδίσλ εηζφδνπ, αιιά απφ ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ (Jain and Kini,
1999). Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε ην δείθηε
ζπγθέληξσζεο είλαη κάιινλ αληηθαηηθά, θαζψο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν βαζκφο
ζπγθέληξσζεο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηηο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο κηαο επηρείξεζεο (Li,
1995), ζε θάπνηεο άιιεο αξλεηηθά (Audretsch and Mahmood, 1991), ελψ ππάξρνπλ
θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε αλσηέξσ ζρέζε δελ έρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Mata
and Portugal, 1994; Heiss and Koke, 2004; Jain and Kini, 1999). Μηα άιιε δηάζηαζε
ηνπ βαζκνχ αληαγσληζκνχ ζε έλαλ θιάδν πεξηγξάθεηαη θαη απφ ην δείθηε
λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο νηθνινγίαο ησλ
πιεζπζκψλ (Hannan and Freeman, 1989), ε επηβίσζε κηαο λέαο επηρείξεζεο
ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ην ξπζκφ εηζφδνπ ησλ λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ
θιάδν, θαζψο απηή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ αληαγσληζκφ φρη κφλν ησλ
πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ησλ λενεηζεξρνκέλσλ. πλεπψο, κηα επηρείξεζε
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έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο
λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη πςειφο (Audretsch et al., 2000).
Μηα ελαιιαθηηθή εθδνρή κε βάζε ηε ζεσξία ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο
θαηαιήγεη ζην ίδην ζπκπέξαζκα, γηα δηαθνξεηηθνχο φκσο ιφγνπο. Σα εκπφδηα
εηζφδνπ κπνξεί λα απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη εκπφδηα εμφδνπ, ζην βαζκφ πνπ κηα
επέλδπζε ε νπνία απνηξέπεη ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ εκπνδίδεη επίζεο θαη ηελ
έμνδν ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη πςειφηεξνο
ξπζκφο εμφδνπ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο θιάδνπο φπνπ ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ
είλαη επθνιφηεξε (Mata and Portugal, 2002; Fotopoulos and Louri, 2002). Ωζηφζν, ν
δείθηεο λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα είλαη πςειφο επεηδή ν θιάδνο
βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ
είλαη επθνιφηεξε, θαζψο ν ξπζκφο αλάπηπμήο ηνπο δελ νθείιεηαη ζηελ απφζπαζε
κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ αλήθεη ζε αληίπαιεο επηρεηξήζεηο, αιιά ζηνπο πςεινχο
ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. Οη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο γηα πηζαλή επηηπρία
ηεο επέλδπζεο είλαη πςειφηεξεο, επνκέλσο ην αξρηθφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη
κεγαιχηεξν.

2.7 Δπηινγή ζηξαηεγηθήο ηωλ επηρεηξήζεωλ
Η ζηξαηεγηθή απνηειεί ηε γεληθή πνξεία πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε ε ν
νξγαληζκφο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή θαη λα θζάζεη ζην φξακα. Ο Igor
Ansoff νξίδεη ηε ζηξαηεγηθή σο ηηο ζεκειηψδεηο επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηελ άξηζηε
έληαμε ηεο νξγάλσζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο, κε ηελ έλλνηα φηη εμαζθαιίδνπλ ηελ
επηβίσζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ηεο. χκθσλα κε ηνλ Chandler, ζηξαηεγηθή
είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο, ε
πηνζέηεζε πνξείαο δξάζεο θαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. H ζηξαηεγηθή έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία
αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ελαξκνληζκνχ
ησλ ηθαλνηήησλ ηεο κε ην αληαγσληζηηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Έηζη ε ζηξαηεγηθή κηαο
επηρείξεζεο κπνξεί πρ λα είλαη επηζεηηθή γηα ηε δεκηνπξγία θάπνηνπ αληαγσληζηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο ή ακπληηθή γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ, ή κπνξεί λα ελαιιάζζεηαη κεηαμχ
ησλ δχν. Απφ ηελ άπνςε απηή ππάξρνπλ ηφζεο ζηξαηεγηθέο φζεο θαη επηρεηξήζεηο,
κηα θαη φινη έρνπλ ζνθηζηεί θαη ζα ζνθίδνληαη ηα πάληα γηα λα επηβιεζνχλ ησλ
αληηπάισλ ηνπο.
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Σν πεξηερφκελν ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξα θχξηα ζεκεία:


ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο



ην εχξνο δξαζηεξηνηήησλ (scope)



ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηα νπνία νη πθηζηάκελνη ε δπλεηηθνί
πειάηεο ζα επηιέγνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο έλαληη
απηψλ ησλ αληαγσληζηψλ.



ηε ινγηθή πνπ εθθξάδεη ηηο ππνζέζεηο – παξαδνρέο, πνπ εμεγνχλ γηαηί θαη πψο
νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζα πεηχρνπλ ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο.
Δπίζεο εθθξάδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη πνιηηηθέο, ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ν
ζπλδπαζκφο

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

ζα

νδεγήζνπλ

ζε

αληαγσληζηηθά

πιενλεθηήκαηα. (Μπνπξαληάο, 2002).
Οη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη είλαη ηειηθά απνηειέζκαηα πνπ ε νξγάλσζε επηζπκεί λα
επηηχρεη καθξνπξφζεζκα (π.ρ. ζέζε ζηελ αγνξά, κέγεζνο). Σν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ
(scope) είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζε
ζρέζε κε:


ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή (πεξηνρέο, ρψξεο) ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζα
αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα θαη ζα αληαγσληζηεί



ηα πξντφληα / ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο
αγνξάο



ν βηνκεραληθφο θιάδνο ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη



ν βαζκφο θάζεηεο νινθιήξσζεο κε ηελ έλλνηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ε
επηρείξεζε πινπνηεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ή εμσηεξηθεχεη ζε πξνκεζεπηέο

Ο Μ.Porter πξνζδηνξίδεη ηξεηο θχξηεο ζηξαηεγηθέο αληαγσληζκνχ κε θξηηήξηα ην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε αληαγσλίδεηαη θαη ην
εχξνο (Porter, 1980).
ηραηεγηθή τακειού θόζηοσς: έρεη ηελ έλλνηα φηη ε επηρείξεζε αληαγσλίδεηαη κε
ρακειφ θφζηνο θαη ηηκέο ζε φιν ην εχξνο κηαο αγνξάο. εκεηψλεηαη φηη ζθνπφο ηεο
ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο θαη
φρη ε κείσζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλεπηζχκεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο.
ηραηεγηθή δηαθοροποίεζες: θνπφο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κε ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε αγνξαζηψλ κε
δπλαηή πξνηίκεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Η επηρείξεζε πνπ αθνινπζεί ηε
ζηξαηεγηθή απηή αληαγσλίδεηαη πξνζθέξνληαο πξντφληα ή ππεξεζίεο κε γλσξίζκαηα
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θαη κεζφδνπο ηα νπνία ν πειάηεο ηα αληηιακβάλεηαη σο δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ
αληαγσληζηψλ θαη ζπλεπψο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα δερζεί πςειφηεξεο ηηκέο..
ηραηεγηθή niche ή εζηίαζες: ζηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε ζπγθεληξψλεη ηηο
πξνζπάζεηεο ηεο ζε έλα niche, έλα ηκήκα ηεο αγνξάο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά.
Σν niche κπνξεί λα είλαη γεσγξαθηθφ, ή κπνξεί λα νξίδεηαη απφ εηδηθή ρξήζε ηνπ
πξντφληνο ή απφ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ε επηρείξεζε κπνξεί λα
αθνινπζεί ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο ή δηαθνξνπνίεζεο.
Οη ηξεηο απηέο ζηξαηεγηθέο παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα θαη θηλδχλνπο πνπ κπνξεί
λα ηηο θάλνπλ ειθπζηηθέο ή επηθίλδπλεο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ελφο θιάδνπ.
Οη ζπλζήθεο πνπ θάλνπλ ηε ζηξαηεγηθή niche ειθπζηηθή είλαη:
 ην niche είλαη αξθεηά κεγάιν γηα λα είλαη επηθεξδέο
 ην niche έρεη θαιέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο
 ην niche δελ είλαη θξίζηκν γηα κεγάινπο αληαγσληζηέο
 ε επηρείξεζε έρεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο λα εμππεξεηήζεη ην niche
απνηειεζκαηηθά
Η ζηξαηεγηθή niche είλαη απνηειεζκαηηθή:
 φηαλ δελ εχθνιν ή νηθνλνκηθά εθηθηφ γηα αληαγσληζηέο πνπ θαιχπηνπλ φιε
ηελ αγνξά λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αγνξαζηψλ ηνπ niche
 φηαλ θαλείο άιινο δελ εμεηδηθεχεηαη ζην ίδην niche
 φηαλ ε niche επηρείξεζε δελ έρεη επαξθείο πφξνπο γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί
ζηελ επξχηεξε αγνξά
 φηαλ ε αγνξά έρεη πνιιά niche απφ ηα νπνία κπνξεί λα δηαιέμεη θαλείο απηφ
πνπ ηνπ ηαηξηάδεη
Οη θίλδπλνη ηεο ζηξαηεγηθήο niche είλαη:
 ε πηζαλφηεηα φηη θάπνηνο ζα βξεη ηξφπνπο λα κηκεζεί ηνπο ηξφπνπο
εμππεξέηεζεο ηνπ niche
 ε πηζαλφηεηα φηη νη πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ κπνξεί λα αιιάμνπλ πξνο
θάπνην πξντφλ ηεο επξχηεξεο αγνξάο
 ε κεγάιε ειθπζηηθφηεηα ηνπ niche πνπ κπνξεί λα ην θάλεη πνιπζχρλαζην θαη
ηειηθά κε κηθξή πξννπηηθή θέξδνπο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο
Ωζηφζν, θακία απφ ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο δελ έρεη ειπίδεο επηηπρίαο αλ ηα
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δεκηνπξγεί δελ είλαη δηαξθή θαη δηαηεξήζηκα.
(Παπαδάθεο, 2002).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
3.1 Δπηζθόπεζε πξνεγνύκελωλ εξεπλώλ
Γηάθνξεο έξεπλεο έδεημαλ, φηη νη δηάθνξνη πφξνη ζε ζπλάξηεζε κε
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζηξαηεγηθήο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απφδνζε κεγαιχηεξε
ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θχθινπ δσήο κηαο επηρείξεζεο θαη φηη νη ζπλδπαζκνί ησλ πφξσλ
ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε αλ θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ
επηθεληξψλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο, ή κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο.
Ωζηφζν είλαη ιηγφηεξν γλσζηέο νη ζρέζεηο ησλ πφξσλ γηα ηελ απφδνζε, ζε ηνκείο κε
ιηγφηεξε «αίγιε». ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ιηαληθήο
πψιεζεο, εηθάδνπκε φηη νη πφξνη, ηδίσο νη αλζξψπηλνη θαη νξγαλσηηθνί, κπνξεί λα
δηαδξακαηίζνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηηο επηδφζεηο απφ ηε ζηξαηεγηθή. Δμάιινπ, φπσο
εηπψζεθε θαη απφ άιινπο ζπγγξαθείο, αλακέλεηαη φηη ε ζπλδπαζκνί απηψλ ησλ
πφξσλ ζα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην κέγεζνο.

3.2 Έξεπλα ζην Νηνπ Σδέξζεϋ
Μηα έξεπλα πνπ έγηλε ζην θεληξηθφ Νηνπ Σδέξζευ, ζε έλα δείγκα 195 επηρεηξήζεσλ
ππεξεζηψλ θαη ιηαληθήο πψιεζεο, εμέηαζε ηελ επίδξαζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη
νξγαλσηηθψλ πφξσλ ζηελ απφδνζε κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. (φπσο
θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 1) Όιεο νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνίεζαλ κηα ζηξαηεγηθή
εζηίαζεο (είηε επηθεληξψλνληαλ ζην θφζηνο είηε ζηε δηαθνξνπνίεζε) θαη
απαζρνινχζαλ ηνπιάρηζηνλ 3 έσο ην πνιχ 100 ππαιιήινπο. Όια ηα κέηξα είραλ έλα
ζεσξεηηθφ ή εκπεηξηθφ πξνεγνχκελν ππφβαζξν ηα νπνία ειέγρηεθαλ ζηαηηζηηθά γηα
ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαγνληηθή αλάιπζε ζε: δχν κεηαβιεηέο αλζξψπηλσλ πφξσλ
(πφξνη ηδηνθηήηε θαη δέζκεπζε), κία κεηαβιεηή νξγαλσηηθψλ πφξσλ (πνπ
απνηειείηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηα ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ηα πξνζφληαδεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ) θαη κηα κεηαβιεηή ζηξαηεγηθήο (εζηηαζκέλν θφζηνο θαη
εζηηαζκέλε δηαθνξνπνίεζε). Μεηαβιεηέο ειέγρνπ ήηαλ ε ειηθία ησλ επηρεηξήζεσλ,
ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο. Η
απφδνζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κεηξήζεθε κε δχν ηξφπνπο: ηηο θαζαξέο
ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ θαηαγξαθή αχμεζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ επηρείξεζε πάλσ
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απφ 3 έηε. Η κειέηε εμέηαζε πξψηα θαηά πφζνλ κηα ζηξαηεγηθή ή νη πφξνη είραλ
κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ απφδνζε.
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζηξαηεγηθή επεξέαζε ιηγφηεξν ηελ απφδνζε απφ φηη
νη αλζξψπηλνη θαη νξγαλσηηθνί πφξνη ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη δηαδξαζηηθά. Η
επηξξνή ησλ πφξσλ ηνπ ηδηνθηήηε (ππφβαζξν θαη ε ζηάζε) επί ηεο θαζαξήο
ηακεηαθήο ξνήο ήηαλ ηζρπξφηεξε απφ φηη γηα ηελ αλάπηπμε, φπνπ ε κφλε ζεκαληηθή
κεηαβιεηή ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο (αγνξάο). Γηα ηελ αλάιπζε ησλ
επηπηψζεσλ ησλ πφξσλ ζηελ απφδνζε ζρεηηθά κε ην κέγεζνο, ρσξίζηεθε ην δείγκα
ζε νκάδεο αλάινγα κε ην κέγεζνο, επηιέγνληαο ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο (αλψηαην
φξην πέληε εξγαδφκελνπο) θαη ηηο κεγαιχηεξεο κε (ηνπιάρηζηνλ 16 εξγαδφκελνπο). Σν
δείγκα απνηεινχληαλ αληίζηνηρα απφ 55 κηθξέο θαη 50 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. Οη
αλαιχζεηο έδεημαλ φηη νη πφξνη ηδηνθηήηε, ε δέζκεπζε θαη νη νξγαλσηηθνί πφξνη,
ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηελ θαζαξή ηακεηαθή ξνή θαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο.
Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο απηψλ ησλ πφξσλ ήηαλ αξλεηηθά. Γηα
παξάδεηγκα, νη πφξνη ηδηνθηήηεο θαη νξγαλσηηθνί πφξνη απφ θνηλνχ, αιιά θαη ε
δέζκεπζε θαη νξγαλσηηθνί πφξνη απφ θνηλνχ, νδήγεζαλ ζε ιηγφηεξν ζεηηθή ηακεηαθή
ξνή απφ φηαλ αλαιχνληαλ μερσξηζηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί
ησλ πφξσλ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο επηξξνέο ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν εμεηάζηεθαλ νη επηδξάζεηο ηεο ειηθίαο φπσο ην κέγεζνο,
ρσξίδνληαο ην δείγκα ζε ηεηαξηεκφξηα ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη δηεμάγνληαο κηα
αλάιπζε κφλν γηα πνιχ λέεο επηρεηξήζεηο (ιηγφηεξν απφ 5 ρξφληα ιεηηνπξγίαο) θαη
πνιχ παιηέο (ηνπιάρηζηνλ 19 έηε ιεηηνπξγίαο). Οη νκάδεο απνηεινχληαλ απφ 54 θαη
52 επηρεηξήζεηο αληίζηνηρα. Απηέο νη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη παξφιν πνπ ε αλάπηπμε
ήηαλ ηαρχηεξε κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, δελ ππήξραλ δηαθξηηηθά ησλ
πφξσλ πνπ ζπζρεηηζηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ζε θακία νκάδα ειηθίαο. Δπίζεο δελ
παξαηεξήζεθαλ νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηα επίζεκα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο,
κεηαμχ απηψλ ησλ εηαηξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο λεφηεξεο, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ δείρλνπλ ηελ εμέιημε απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ θχθινπ δσήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο έρνπλ
εθαξκνγή κφλν ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ιηαληθήο
πψιεζεο θαη νη αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε φηη ην δείγκα δελ ήηαλ
ηπραίν θαη γεσγξαθηθά ήηαλ ζπγθεληξσκέλν ζε κηα πεξηνρή (Νηνπ Σδέξζευ). Ο
ζθνπφο ηεο έξεπλαο, δελ ήηαλ ε πξφβιεςε, αιιά ε πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ
ησλ πφξσλ θαη ηεο απφδνζεο. Απηή ε κειέηε έδεημε, φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε
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αληαγσληζηηθνχο θιάδνπο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο αιπζίδαο αμηνιφγεζεο,
ην είδνο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ απφ φηη ν ζπλδπαζκνχο πφξσλ γηα
νξηζκέλα είδε ηεο απφδνζεο. Οη αλζξψπηλνη θαη νη νξγαλσηηθνί πφξνη ζρεηίδνληαη
ζεηηθφηεξα κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο, ελψ νη βηνκεραλία θαη νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο,
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη νη
επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε, εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα κε ηελ επηινγή
ηεο εηζφδνπ ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ηεο βηνκεραλίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εάλ ν
πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη νη ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο, ε πξνζνρή ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
πφξσλ είλαη πην ζεκαληηθή. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη ηδηνθηήηεο-ηδξπηέο έρνπλ έληνλν
επηρεηξεκαηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ππφβαζξν θαη εκπεηξία ζηνλ θιάδν, ζα ρξεηαζηνχλ
ιηγφηεξν ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, ελψ νη ηδξπηέο κε πην αδχλακνπο δηαρεηξηζηηθνχο
πφξνπο, ζα κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο
θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.

3.2.1 Μέζνδνο
3.2.1.1 Γείγκα
Σα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ ζπλεληεχμεηο κε 279 κηθξέο επηρεηξήζεηο ζην θεληξηθφ
Νηνπ Σδέξζευ, κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. Οη επηρεηξήζεηο απηέο απαζρνινχζαλ
ην ειάρηζην ηξεηο ππαιιήινπο θαη ην κέγηζην 100. Οη ηδηνθηήηεο είραλ γλσξηζηεί
πξνζσπηθά κε ηνπο θνηηεηέο ζε θάπνηα απφ ηα καζήκαηα ζηξαηεγηθήο ηνπ
ζπγγξαθέα κεηαμχ 1992 θαη 1995.
Παξά ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ επειέγεζαλ ηπραία, νη εξεπλεηέο
γλψξηδαλ θαιά ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο.
Σν δείγκα δελ ζπκπεξηειάκβαλε επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο.
Μεηαμχ ησλ 279 επηρεηξήζεσλ, νη 195 (69,8%) ήηαλ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο
πψιεζεο θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Απηή ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο δελ
δηέθεξε ζεκαληηθά απφ εθείλε ηνπ ζπλφινπ ζηελ πνιηηεία ηνπ New Jersey, φπνπ ην
66,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ πέληε έσο 99
εξγαδφκελνπο, ήηαλ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο θαη επηρεηξήζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ.

32

Ο πεξηνξηζκφο ήηαλ νη επηρεηξήζεηο λα ραξαθηεξίδνληαη πεξηθεξεηαθέο, δειαδή ην
80% ησλ πσιήζεσλ ηνπο λα γίλεηαη ζε αθηίλα 100 κηιίσλ θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ πσιήζεσλ ηνπο λα
γίλεηαη απεπζείαο ζηνπο πειάηεο.
χκθσλα κε απηφ ην θξηηήξην, ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ (195) ηνπ δείγκαηνο
ιεηηνπξγνχζαλ ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο.

3.2.1.2 Μέηξα επηδόζεωλ
Η νηθνλνκηθή επξσζηία κεηξήζεθε απφ ηνλ δείθηε NCF (θαζαξή ξνή κεηξεηνχ) θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε κέηξεζε γίλεηαη ζε θιίκαθα 5 ζεκείσλ (απφ
πνιχ ζεηηθφ-ζεκείν 5, έσο πνιχ αξλεηηθφ- ζεκείν 1). Η αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο,
κεηξήζεθε κε ηνλ ινγάξηζκν ηνπ πνζνζηνχ ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζπλνιηθήο
απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. Απηή ε κειέηε
ρξεζηκνπνίεζε ινγάξηζκνπο απαζρφιεζεο ηξηψλ εηψλ γηα λα πεξηνξίζεη ηηο
ππεξβνιηθέο ελδείμεηο ησλ κηθξψλ παξαλνκαζηψλ γηα ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο.
Οη αιιεινζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο δελ ήηαλ ππεξβνιηθά πςεινί:
Αλ θαη πξνηηκψληαη κέηξα πνιιψλ ελδείμεσλ γηα θάζε θξηηήξην, ππάξρνπλ
πξνεγνχκελνη ιφγνη γηα ηε ρξήζε κεκνλσκέλσλ κέηξσλ γηα πνιιαπιά θξηηήξηα
(Cooper θαη Gimeno-Gascon 1992) θαη γηα ηε ρξήζε ησλ ππνθεηκεληθψλ κέηξσλ σο
έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο (Stuart θαη Abetti 1988; Brush
θαη VanderWerf 1992). Έρεη ππνζηεξηρζεί αθφκα, φηη ηα αλψηαηα ζηειέρε ζπλερψο
εξκελεχνπλ θαη επηιέγνπλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ
(Morgan 1986; Daft θαη Weick 1984; Lado θαη Wilson 1994).

3.2.1.3 Πόξνη
Με βάζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ ζπζρέηηδαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ππφβαζξν
ηνπ επηρεηξεκαηία, σο βαζηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ απφδνζε ζηελ εηαηξεία,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ηνπ αλζξψπηλσλ πφξσλ: (1) επηρεηξεκαηηθή
πείξα ηνπ ηδηνθηήηε-ηδξπηή, ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε δηνηθεηηθή
εκπεηξία, ηελ ηδηνθηεζία, ηελ επηρεηξεκαηηθή κφξθσζε θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ
πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. (2) Η βηνκεραληθή εκπεηξία ηνπ ηδηνθηήηε κεηξήζεθε
ζχκθσλα κε ηα έηε απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην θιάδν, εθηφο ηεο ζεκεξηλήο επηρείξεζεο.
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(3) Η δέζκεπζε ηνπ ηδηνθηήηε-ηδξπηή ζηνλ νξγαληζκφ, αμηνινγήζεθε απφ κηα
θιίκαθα πέληε ζεκείσλ, Mowday θαη Steers (1979) ηα νπνία πξνζαξκφζηεθαλ ψζηε
λα ηαηξηάδνπλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. (4) Οη επηρεηξεκαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο ησλ ηδηνθηεηψλ κεηξήζεθαλ απφ ηε ζπκθσλία ή δηαθσλία ζε κηα
θιίκαθα κε ηα εμήο επηά ζεκεία: 1.ε επειημία ζηελ εξγαζία απνηειεί θίλεηξν, 2.ην
επηρεηξεκαηηθφ

πεξηβάιινλ

απνηειείηαη

απφ

νηθνγελεηαθά,

θνηλσληθά

θαη

επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα, 3.ε πξνζσπηθή επηηπρία είλαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ
πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, 4.νη ζρέζεηο ησλ
εξγαδνκέλσλ είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο, 5.ην χθνο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε
θαζνδήγεζε ησλ αλζξψπσλ, 6.ην νκαδηθφ πλεχκα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο, θαη 7.ε επηρεηξεκαηηθή απφδνζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνπο πειάηεο.
Η παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ επηά ζηνηρεία νδήγεζε ζε δχν θαηεγνξίεο.
Η πξψηε πεξηιάκβαλε ηα ηξία πξψηα ζηνηρεία, πνπ νλνκάζηεθαλ «ηζνξξνπία» θαη ε
δεχηεξε πεξηιάκβαλε ηα ππφινηπα ηέζζεξα ζεκεία, πνπ ραξαθηεξηζηήθαλ «ζρεζηαθή
ζηάζε». Γηα λα επηβεβαησζεί ε εγθπξφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο
κειέηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα παξαγνληηθή αλάιπζε ζε φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία
καδί. Η εκπεηξία θαη ην ππφβαζξν ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλα εληαίν παξάγνληα, ελψ νη
επηά πξνηάζεηο ρσξίζηεθαλ ζε δχν πξνηάζεηο επηβεβαηψλνληαο έηζη ηα πξνεγνχκελα
επξήκαηα, (νκάδα ηζνξξνπίαο θαη νκάδα ζρεζηαθήο ζηάζεο). Η δέζκεπζε παξέκεηλε
έλα μερσξηζηφο θαη κεκνλσκέλνο παξάγνληαο. Δπεηδή ην ελδηαθέξνλ καο ήηαλ λα
ζπγθξηζνχλ νη δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πάλσ ζηνπο
νξγαλσηηθνχο πφξνπο, επηιέρηεθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ απηέο νη κεηαβιεηέο ζε κηα
εληαία κεηαβιεηή, κε ην φλνκα «Αλζξψπηλνη πφξνη». Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο
ηνπ ζπλδπαζκνχ απηνχ, εθηειέζηεθε ηεζη αμηνπηζηίαο. Απφ απηφ πξνέθπςαλ δχν
κεηαβιεηέο: (1) νη πφξνη ηνπ ηδηνθηήηε, (βηνκεραληθή εκπεηξία πξηλ απφ ηελ
δηνηθεηηθή πείξα, επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε, ηζνξξνπία ζρέζεσλ) θαη (2) ε
δέζκεπζε ηνπ ηδηνθηήηε. Η πξψηε αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
πξνεγνχκελε πξνεηνηκαζία θαη ηα θίλεηξα πνπ ζέηεη ν ηδηνθηήηεο ζηελ επηρείξεζε. Η
δέζκεπζε εμεγείηαη απφ κφλε ηεο. Σν άζξνηζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ, κεηψλεη ηνλ πινχην ζηελ εξκελεία ησλ ζρέζεσλ, είλαη φκσο
θαηάιιειν, δηφηη ην πξσηαξρηθφ ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο ήηαλ λα κειεηεζνχλ πην
γεληθέο ζρέζεηο. Σαπηφρξνλα, νη αηνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ ηελ αζξνηζηηθή
κεηαβιεηή ηεο θαηεγνξίαο ησλ πφξσλ ηνπ ηδηνθηήηε, βξέζεθαλ λα είλαη έγθπξεο ζην
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πιαίζην ηνπ δείγκαηνο. Γηα λα εθηηκεζεί ην επίπεδν ησλ νξγαλσηηθψλ πφξσλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία είδε κέηξσλ:
(1) ε ρξήζε ηνπ «ζρεδηαζκνχ κεγάινπ βειελεθνχο» πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ρξνληθφ
νξίδνληα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πέληε ηνκέσλ: ηηο ηακεηαθέο ξνέο, ηηο
πσιήζεηο, ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ είζνδν ζε λέεο
αγνξέο.
(2) «πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ» πνπ νξίδνληαη σο ε απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ εθπαηδεχηεθε ζε πέληε ηνκείο: ινγηζηηθή, πξνυπνινγηζκφ, πσιήζεηο, αγνξά, θαη
πεξηνρή ππνινγηζηψλ (κεηξνχκελε κε 1 - 5 λαη, 0 - 5 φρη).
(3) «αλαθνξά» ζρεηηδφκελε κε ηε ρξήζε ηαθηηθψλ γξαπηψλ εθζέζεσλ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πέληε ζηνηρείσλ: κεηξεηά, πσιήζεηο, θφζηνο, δηαθήκηζε θαη ησλ
εμφδσλ πξνψζεζεο, θαζψο θαη ησλ θεξδψλ.

3.2.1.4 ηξαηεγηθέο
πκπεξηιήθζεθαλ δχν ηχπνη κεηαβιεηψλ ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο: (1) εζηηαζκέλν
θφζηνο εγεζίαο, ην νπνίν κεηξήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο αμηνινγψληαο ηέζζεξα
ζηνηρεία: ηηκέο ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, θφζηνο εξγαζίαο, παξαγσγηθφηεηα, θαη
θφζηνο πιηθψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο θαη (2) εζηηαζκέλε
δηαθνξνπνίεζε πνπ εμήρζε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ εηαηξεηψλ αμηνινγψληαο έμη
ζηνηρεία: πνηφηεηα πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, θαηλνηνκία πξντφλησλ / ππεξεζηψλ,
εμππεξέηεζε πειαηψλ, πνηθηιία πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, εηθφλα πξντφλησλ /
ππεξεζηψλ, θαζψο θαη δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ηνπο βαζηθνχο
αληαγσληζηέο. Καη νη δχν ζηξαηεγηθέο κεηξεζήθαλ ζε θιίκαθα 5 βαζκψλ (5= πνιχ
πςειφηεξεο, 1= πνιχ ρακειφηεξεο). Γηα λα εμαθξηβσζεί ε εγθπξφηεηα απηψλ ησλ
δχν ζηξαηεγηθψλ, αλαιχζεθαλ θαη ηα 10 απηά αληηθείκελα κε ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα. Δπεηδή ην ελδηαθέξνλ ήηαλ λα εμεηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ησλ
αλζξψπηλσλ θαη νξγαλσηηθψλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηηο
επηδφζεηο, ζπλδπάζηεθαλ νη δχν κεηαβιεηέο ζηξαηεγηθήο ζε κία κφλν «κεηαβιεηή
ζηξαηεγηθήο».
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3.2.1.5 Έιεγρνη
Η έξεπλα δείρλεη φηη ην βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηφζν άκεζα
φζν θαη έκκεζα κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ ζηξαηεγηθήο-απφδνζεο (Chandler θαη Hanks
1994; McDougall et al. 1994; Sandberg 1986). Ωο εθ ηνχηνπ, ζπκπεξηιεθζήθαλ δχν
βηνκεραληθέο κεηαβιεηέο γηα έιεγρν: ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο πνπ κεηξάηαη σο
ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ζηελ αγνξά θαηά ηα 3 ηειεπηαία ρξφληα θαη ην κέηξν
«θηιηθφηεηα ελαληίνλ ερζξφηεηαο», πνπ αλαπηχρζεθε απφ Covin θαη Slevin (1989).
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (κεηξνχκελν κε ηνλ
αξηζκφ ησλ εξγαδφκελνη) θαη ηελ ειηθία (ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή) έρνπλ ζνβαξέο
επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε θαη σο εθ ηνχηνπ, απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο σο
κεηαβιεηέο ειέγρνπ. Έηζη, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: δχν αλζξψπηλσλ πφξσλ (πφξνη ηδηνθηήηε θαη δέζκεπζε ηνπ
ηδηνθηήηε), κία νξγαλσηηθψλ πφξσλ, θαη κία κεηαβιεηή ζηξαηεγηθήο. Η εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή, ε απφδνζε, είρε δχν κέηξα: θαζαξή ηακεηαθή ξνή θαη αχμεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαηά ηα 3 ηειεπηαία ρξφληα.
ηε ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία ζπκπεξηιήθζεθαλ ηέζζεξηο έιεγρνη ήηνη: αλάπηπμε ηεο
βηνκεραλίαο, θηιηθφηεηα, ειηθία ηεο εηαηξείαο, κέγεζνο ηεο εηαηξείαο.

3.2.1.6 ηαηηζηηθή δηαδηθαζία
Ωο πξψην βήκα, δηεμήρζεζαλ πνιιαπινί επαλέιεγρνη γηα θαζέλα απφ ηα δχν θξηηήξηα
απφδνζεο, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο ησλ επηιεγκέλσλ αλζξψπηλσλ θαη
νξγαληθψλ πφξσλ θαη νη ζηξαηεγηθέο πάλσ ζηελ απφδνζε ησλ 195 επηρεηξήζεσλ. ηε
ζπλέρεηα, ε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε κεηαβιεηψλ (MANOVA) δηεξεχλεζε θαηά
πφζν ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο πφξνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο επηδφζεηο
κεηαμχ ησλ νκάδσλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δπηιέρηεθε ε νκαδνπνίεζε ζε ηέζζεξηο νκάδεο, θαζψο αλακελφηαλ φηη φζν
πεξηζζφηεξν απέρνπλ νη νκάδεο κεηαμχ ηνπο, ηφζν πην αληηθαηηθφ ζα ήηαλ ην
απνηέιεζκα. Απηφ ην εχξεκα αθνινπζεί ηα επξήκαηα ηνπ Kazanjian (1988) ν νπνίνο
επηζεκαίλεη φηη ην ζεκείν ησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ
ζηαδίσλ ηεο αλάπηπμεο, κπνξεί λα είλαη νξηαθφ, ελψ νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ
πξψησλ θαη ησλ ηειεπηαίσλ ζηαδίσλ κπνξεί λα δψζεη πεξηζζφηεξν αθξαία
απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ην θφζηνο πιηθψλ ζε ζρέζε κε
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ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο. πλεπψο δηεμήρζεζαλ αξθεηνί επαλέιεγρνη γηα θάζε κηα
απφ ηηο ηέζζεξηο νκάδεο.

3.2.2 Απνηειέζκαηα
Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ 195
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξψηε θαη ηειεπηαία νκάδα. Ο πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ επαλειέγρνπ ηεο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δείγκα ησλ
195 εηαηξεηψλ. Οη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο
απνιακβάλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απφδνζεο, θαζψο θαη πςειφηεξα επίπεδα ησλ
αλζξσπίλσλ θαη νξγαλσηηθψλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο.
Ωζηφζν, νη δηαθνξέο ήηαλ ζεκαληηθέο κφλν γηα ην κέηξν αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο
θαη ηηο δχν κεηαβιεηέο (πφξνη ηδηνθηήηε θαη δέζκεπζε). Οη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ
δχν νκάδσλ έδεημαλ φηη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε
κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. Οη παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο απνιάκβαλαλ
επίζεο πςειφηεξα επίπεδα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.
Οη νξγαλσηηθνί πφξνη δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε θάπνηα απφ ηηο νκάδεο ειηθίαο θαη
κεγέζνπο.
Η ππφζεζε 1 ζέηεη επζέσο φηη γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ θαη ιηαληθήο
πψιεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, ε ζηξαηεγηθή έρεη
κηθξφηεξν αληίθηππν ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο
αλζξψπηλνπο θαη νξγαλσηηθνχο πφξνπο.
Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Αξρηθά, νη ζπζρεηηζκνί δχν
κεηαβιεηψλ κε ηελ απφδνζε δελ ήηαλ ζεκαληηθνί.
Γεχηεξνλ, ζηνλ επαλέιεγρν, ε ζηξαηεγηθή δελ έδεημε ζεκαληηθή ζρέζε κε ην NCF ή
ηε κεγέζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ππφζεζε απηή επηβεβαίσζε ηελ
πεξηνξηζκέλε επηξξνή ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ απφδνζε. Ωζηφζν, νη αλζξψπηλνη θαη
νξγαλσηηθνί πφξνη επεξέαζαλ ζεκαληηθά κφλν ηελ NCF ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη φξνη
αιιειεπίδξαζεο, πξψηνλ, γηα ηνπο πφξνπο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηε δέζκεπζε θαη
δεχηεξνλ, γηα ηνπο πφξνπο ηδηνθηήηε θαη νξγαλσηηθνχο πφξνπο, έδεημαλ ζεκαληηθέο
θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ NCF. Καλέλαο απφ ηνπο πφξνπο ή ηε ζρεηηθή
αιιειεπίδξαζε δελ θάλεθε λα επεξεάδεη ηελ απφδνζε απφ ηελ άπνςε ηεο αχμεζεο
ηεο απαζρφιεζεο ή κεγέζνπο.
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Η ππφζεζε 2 έζεζε, φηη ε επίπησζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη νξγαλσηηθψλ πφξσλ ζα
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο γηα θάζε δείθηε απφδνζεο. Απηφ ππνζηεξίδεηαη επηεηθψο απφ
ην γεγνλφο φηη νη αλζξψπηλνη θαη νξγαλσηηθνί πφξνη επεξέαζαλ ην NCF ηφζν
κεκνλσκέλα φζν θαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο.

3.2.2.1 Απνηειέζκαηα Μεγέζνπο θαη Ζιηθίαο
Η ππφζεζε 3 έζεζε φηη ην κέγεζνο θαη ε ειηθία ηεο επηρείξεζεο ζα επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηνλ ξφιν ησλ αλζξψπηλσλ θαη νξγαλσηηθψλ πφξσλ ζηε απφδνζε ηεο
επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ην NCF αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. Γηα ηε
δηεξεχλεζε απηήο ηεο ππφζεζεο, δηεμήρζε αξρηθά ε κέζνδνο MANOVA γηα ην
κέγεζνο ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 195
επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κεγέζνπο θαη
ηέζζεξηο

ειηθηαθέο

νκάδεο.

Οη

επηρεηξήζεηο

ησλ

δχν

πξψησλ

νκάδσλ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο. Τπήξραλ 55 επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζην
θαηψηαην γηα ην κέγεζνο, νη νπνίεο απαζρνινχζαλ ην πνιχ πέληε εξγαδφκελνπο.
Τπήξραλ αθφκα 50 επηρεηξήζεηο απφ ηελ νκάδα κε ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο, νη νπνίεο
απαζρνινχζαλ ην πνιχ 16 εξγαδφκελνπο. Γηα ηηο δχν αθξαίεο ειηθηαθέο νκάδεο,
επηιέρηεθαλ 54 επηρεηξήζεηο κε ειηθία ην πνιχ 5 εηψλ θαη 49 επηρεηξήζεηο ειηθίαο
ηνπιάρηζηνλ 19 εηψλ.
Η ζχλζεηε κεηαβιεηή F γηα ηελ νκάδα κεγέζνπο ήηαλ επίζεο ζεκαληηθή. Η
κεκνλσκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηνπο αλζξσπίλνπο πφξνπο, ηνπο πφξνπο
ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηε δέζκεπζε ηνπ ηδηνθηήηε. Ο ινγάξηζκνο ηεο αχμεζεο ηεο
απαζρφιεζεο δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 54 λεφηεξσλ θαη ησλ 49 παιαηφηεξσλ
επηρεηξήζεσλ. Όζν γηα ηηο νκάδεο κεγέζνπο, νη δχν κεηαβιεηέο αλζξψπηλσλ πφξσλ
δηέθεξαλ επίζεο ζεκαληηθά. Απηφ δελ ζπλέβε γηα ηνπο νξγαλσηηθνχο πφξνπο.
Σα απνηειέζκαηα απηά δηθαηνινγνχλ ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ
απφδνζεο ησλ πφξσλ απφ ηελ κέγεζνο θαη ηελ ειηθία. Ωο εθ ηνχηνπ, έγηλε μερσξηζηή
ηεξαξρηθή αλάιπζε γηα θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο νκάδεο κεγέζνπο θαη ειηθίαο. Σα
απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 3 θαη 4. πλνιηθά, νη ζρέζεηο ησλ
πφξσλ θαη ηεο απφδνζεο είλαη ζεηηθά γηα ηα δχν θξηηήξηα, NCF θαη αχμεζε ηεο
απαζρφιεζεο.
Δλ νιίγνηο, ε αμηνιφγεζε ησλ ππνζέζεσλ απέθεξε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
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Η1: Γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ θαη ιηαληθήο πψιεζεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, νη αλζξψπηλνη πφξνη ηνπ ηδηνθηήηεηδξπηή θαη νη νξγαλσηηθνί πφξνη ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ
απφδνζε ηεο επηρείξεζεο απφ φηη νη ζηξαηεγηθέο πξντφλησλ - αγνξάο. Σα
απνηειέζκαηα ππνζηεξίρηεθαλ κεξηθψο φζνλ αθνξά ηελ πεξηνξηζκέλε επηξξνή ηεο
ζηξαηεγηθήο, θαη ηεο επίδξαζεο ησλ πφξσλ.
Η2: Πεξαηηέξσ, γηα ηηο εηαηξείεο απηέο, νη ζρέζεηο ησλ πφξσλ κε ηελ εηαηξηθή
απφδνζε, ζα δηαθέξεη αλαινγηθά κε ην θξηηήξην ηεο απφδνζεο. Σα απνηειέζκαηα
ππνζηεξίρηεθαλ κε ήπην ηξφπν. Οη πφξνη επεξεάδνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηφζν
κεκνλσκέλα φζν θαη κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, αιιά νη ζρέζεηο πξνο ηελ αχμεζε
ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ δελ ήηαλ ζεκαληηθέο.
Η3: Σν κέγεζνο θαη ε ειηθία ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζρέζε
πξντφληνο-απφδνζεο.

3.2.3 ύγθξηζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ νκάδωλ
Οη νξγαλσηηθνί πφξνη δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά νχηε ζην ην κέγεζνο νχηε ζηελ ειηθία,
παξφιν πνπ νη αλζξψπηλνη πφξνη δηέθεξαλ ζεκαληηθά θαη ζηηο δχν απηέο δηαζηάζεηο.
Φάλεθε δειαδή, φηη νη κεγαιχηεξεο θαη αξραηφηεξεο εηαηξείεο, δηνηθνχληαλ απφ
ζεκαληηθά θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνπο ηδηνθηήηεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο κηθξφηεξεο
θαη λεφηεξεο εηαηξείεο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη
ησλ ππαιιήισλ, απνηεινχλ ζεκειηψδε παξάγνληα επηηπρίαο. Θεσξνχζαλ δε, φηη ε
επηηπρία απνηειεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
αλεζπρηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη κεγαιχηεξεο πεξηθεξεηαθέο επηρεηξήζεηο δελ
παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή εμέιημε ζηα νξγαλσηηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη ηηο δεμηφηεηεο
ηνπ πξνζσπηθνχ. Δλ κέξεη, απηφ κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη ηε ραξαθηεξηζηηθή
πξνζέγγηζε ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ν ηδηνθηήηεο-ηδξπηήο ζπλερίδεη λα
αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηνλ έιεγρν θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ,
πξνηηκψληαο ηα άηππα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο. Όζνλ αθνξά ηελ απφδνζε, νη
κεγαιχηεξεο θαη παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο, απνιακβάλνπλ πςειφηεξεο απνδφζεηο.
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3.2.3.1 ρέζεηο πόξωλ - απόδνζεο ζην ζπλνιηθό δείγκα
Η κεηαβιεηή ζηξαηεγηθήο δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνπο δείθηεο
απφδνζεο είηε κεκνλσκέλα είηε αιιειεπηδξψληαο. Παξφηη ε έξεπλα είλαη εθηεηακέλε
ε παξνχζα κειέηε επηβεβαηψλεη ηνλ ξφιν ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ απφδνζε
(McDougall et al., 1994) θαη φηη κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν δχζθνιε ζηνλ ηνκέα
ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο θαη ππεξεζηψλ. ε θάπνην βαζκφ, απηή ε κειέηε
ζπκθσλεί κε ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ Chandler θαη Hanks (1994) νη νπνίνη παξαηήξεζαλ
ηζρπξφηεξεο επηδφζεηο ζρέζεσλ γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο πφξσλ απφ φηη γηα ηηο
ζηξαηεγηθέο θαη κφλν.
Οη ζρέζεηο NCF ήηαλ ζεκαληηθέο θαη ζεηηθέο ηφζν γηα ηνπο αλζξψπηλνπο φζν θαη γηα
ηνπο νξγαλσηηθνχο πφξνπο. Όζν θαιχηεξα ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνο ν ηδηνθηήηεο, ηφζν
θαιχηεξα αλαπηχζζνληαλ ηα νξγαλσηηθά ζπζηήκαηα θαη φζν πην ηθαλφ ήηαλ ην
πξνζσπηθφ, ηφζν πην ζεηηθφ ήηαλ ην NCF. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αιιειεπίδξαζε
ησλ πφξσλ δελ ήηαλ ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη πάληα θαιχηεξε ε επηινγή
πφξσλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ ησλ πφξσλ γηα ηελ NCF, έγηλε ζχγθξηζε ζηα επίπεδα NCF
επηρεηξήζεσλ πςειψλ νξγαλσηηθψλ πφξσλ κε ηα επίπεδα NCF επηρεηξήζεσλ
ρακειψλ νξγαλσηηθψλ πφξσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 85% ησλ επηρεηξήζεσλ
δήισζε φηη ην NCF ηνπο ήηαλ πάλσ απφ 3 ζε κηα θιίκαθα 5 βαζκψλ.
ρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πφξσλ ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηεο δέζκεπζεο πάλσ
ζην NFC, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φηαλ νη πφξνη ηνπ ηδηνθηήηε ήηαλ πςεινί θαη
ην NCF ήηαλ ιηγφηεξν ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε δέζκεπζε ηνπ
ηδηνθηήηε ήηαλ πνιχ πςειή. Αληηζέησο, φηαλ νη πφξνη ηνπ ηδηνθηήηε ήηαλ ρακεινί,
έλα ειαθξψο πςειφηεξν επίπεδν δέζκεπζεο ηνπ ηδηνθηήηε, δελ ζπληέιεζε ζε
ζεηηθφηεξν NCF. Απηφ ζπλέβε επεηδή ε δέζκεπζε ηνπ ηδηνθηήηε ήηαλ πνιχ πςειή
θαη νη δηαθνξέο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηδηνθηεηψλ είραλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην
NFC. Όζνλ αθνξά ηελ επφκελε ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε, ηα απνηειέζκαηα ησλ
πφξσλ πάλσ ζην NCF έδεημαλ, φηη φηαλ νη πφξνη ηνπ ηδηνθηήηε ήηαλ πςεινί, ππήξρε
εληνλφηεξε ζρέζε κεηαμχ ηεο έκθαζεο ζηνπο νξγαληθνχο πφξνπο θαη ην ιηγφηεξν
ζεηηθφ NCF. Η αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο ζρέζεηο κε
ηνπο πφξνπο θαη κφλν νη κεηαβιεηέο ειέγρνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε. Αλεμάξηεηα
απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ή ηα επίπεδα ησλ πφξσλ, νη επηρεηξήζεηο πξνζζέηαλε
ππαιιήινπο κφλν φηαλ ε βηνκεραλία κεγάισλε. Απηφ ππνζηεξίδεη ηηο πξνεγνχκελεο
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έξεπλεο θαη παξέρεη αξθεηέο ελδείμεηο φηη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο πξνζδηνξίδεη
ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ (McDougall et al 1994; Cooper et al
1994). Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηα κηθξά θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ,
ε επηινγή ηνπ θιάδνπ αλάπηπμεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά,
είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο.

3.2.3.2 Απνηειέζκαηα Μεγέζνπο
Ο αληίθηππνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλδπαζκέλσλ ησλ πφξσλ ζε θάζε
ηεηαξηεκφξηνπ έδεημε, φηη κεηαμχ ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, νη πφξνη ηνπ
ηδηνθηήηε, ε δέζκεπζε θαη νη νξγαλσηηθνί πφξνη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζην NCF.
Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ήηαλ αξλεηηθά γηα φινπο ηνπο
ζπλδπαζκνχο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ην ππφβαζξν θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ
ηδηνθηήηε είλαη εθηεηακέλα, κπνξεί λα έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ε ρξήζε
ζπλεζηζκέλσλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ζπζηεκάησλ απφ φηη ε ζεηηθή ηακεηαθή ξνή.
Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί απφ ηνπο πην έκπεηξνπο ηδηνθηήηεο, θαζψο θαη ηα άηνκα κε
πνιχ κεγάιε δέζκεπζε, κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ππεξβνιηθά ηελ εηαηξία θαη έηζη λα
εληείλνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Οη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο απηψλ ησλ ηδηνθηήησλ ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη επαξθείο γηα λα θεξδίζνπλ ζεκαληηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη νη
απιέο ηνπο πξάμεηο δελ ρξεηάδνληαη κεγάιεο επελδχζεηο ζε ζπζηήκαηα θαη
πξνζσπηθφ. Αληίζεηα, νη ηδηνθηήηεο κε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη αληίιεςεο γηα κηα
ηζνξξνπεκέλε πξννπηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, πηνζέηεζαλ αθξηβά ζπζηήκαηα
πξνθεηκέλνπ

λα

παξαθνινχζεζε

θαιχςνπλ
ησλ

ηηο

ηππηθψλ

πξνζσπηθέο
δηαδηθαζηψλ,

ηνπο

αδπλακίεο.

ρξεζηκνπνηψληαο

Πηζαλψο

ε

εθπαηδεπκέλν

πξνζσπηθφ ζε ηνκείο φπσο: έιεγρνο, θαηλνηνκία, ινγηζηηθή θαη ν πξνρσξεκέλνο
ζρεδηαζκφο ησλ πσιήζεσλ, δηαηεξήζαλ ηελ ηζνξξνπία ησλ ηακηαθψλ εηζξνψλ θαη
εθξνψλ. πλνςίδνληαο, ε παξνχζα κειέηε ππνδειψλεη φηη νη πφξνη θαη ηθαλφηεηεο
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, γηα ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηηο επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο, ηηο
θαηαζθεπαζηηθέο ή ηηο κεγάιεο εηαηξείεο. (Barney 1991; Lado θαη Wilson 1994) Μηα
ζεκαληηθή φκσο δηαθνξά ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ κε «ιηγφηεξε αίγιε», είλαη
φηη απηέο νη κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο
ησλ ηδηνθηήησλ. Η πξνεηνηκαζία θαη ε ζηάζε ηνπο κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά κνλαδηθή
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θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, ελψ πνιιά απφ ηα άιια ζπζηήκαηα είλαη αξθεηά εχθνιν
λα αληηγξαθνχλ. (Barney, 1997).

3.2.3.3 Απνηειέζκαηα Ζιηθίαο
Παξφιν πνπ ηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πεξηνξίζηεθαλ ζην NCF, ε αλάπηπμε ήηαλ
ζεκαληηθά ηαρχηεξε κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ ππήξραλ επδηάθξηηνη
ζπζρεηηζκνί κε ηελ αλάπηπμε ζε θάζε ειηθηαθή νκάδα. Η αλάπηπμε πξνθαλψο
εκθαλίζηεθε σο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο ειηθίαο θαη ήηαλ ζεκαληηθή κφλν φηαλ νη
αληηζέζεηο ησλ ειηθηψλ ήηαλ νμείεο. Δλψ ηα νξγαλσηηθά ζπζηήκαηα εμειίζζνληαλ κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, σζηφζν δελ παξνπζίαδαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
πνιχ λέσλ θαη παιαηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. Η θαζηεξσκέλε ζέζε ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ησλ νξγαλσηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη δνκψλ ζηα ζηάδηα ηεο δσήο κηαο
επηρείξεζεο, (Churchill θαη ν Lewis 1983; Quinn θαη Cameron 1983) ήηαλ έλα
ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη εηαηξείεο απηέο πξνθαλψο
πξνζζέηαλε δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη ε πνιηηηθή ζηειέρσζεο. Αξθεηέο απφ ηηο
λεφηεξεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ ππεξβεί ην κέγεζνο ηνπ ελφο αηφκνπ
(ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία), φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην κέζν φξν εξγαδνκέλσλ (10)
γηα εηαηξίεο λεφηεξεο ησλ 5 εηψλ. Απηφ είλαη θαηαλνεηφ, γηαηί έλα βελδηλάδηθν, έλα
εζηηαηφξην ή έλα θπηψξην, απαζρνιεί ειάρηζην πξνζσπηθφ, αθφκε θαη θαηά ηελ
εθθίλεζε. Ωζηφζν, απηέο νη εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ αλάπηπμε
κεηά απφ έλα νξηζκέλν ρξνληθφ ζεκείν. Η αλάπηπμε απαηηεί ηελ επέθηαζε ζηελ
αγνξά κε πνιιαπιφ γεσγξαθηθφ άλνηγκα θαη επέθηαζε ζηνλ ηχπν ηεο πειαηεηαθήο
βάζεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο δελ ήηαλ πξφζπκνη ή δελ κπνξνχζαλ λα
αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο. Δπηπιένλ, αθφκε θαη εθείλεο νη επηρεηξήζεηο
ρσξίο πεξηνξηζκνχο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, είηε «επέβαιαλ» ζηνλ εαπηφ ηνπο, λα
θαζνξίζνπλ αλψηαην φξην γηα ηελ επέθηαζή ηνπο, είηε επέιεμαλ λα κελ λα απμεζνχλ
πέξα απφ έλα νξηζκέλν επίπεδν (Ginn θαη Sexton, 1990). Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηαπηφρξνλε
εμέιημε ησλ ζηαδίσλ δσήο θαη ε ζπλαθφινπζε αλάπηπμε, ηππνπνίεζε θαη
ζεζκνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ, πνπ ππάξρνπλ ζηε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία, θαίλεηαη λα είλαη πην εκθαλήο ζηηο επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξε
«αίγιε» παξά ζηηο κηθξφηεξεο πεξηθεξεηαθέο επηρεηξήζεηο (Eggers, Leahy, θαη
Churchill 1994; Kazanjian 1988). Απηά ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ
ηελ απιφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ φηη νη
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επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην «ηέινο» ηεο αιπζίδαο αμηνιφγεζεο, απαηηνχλ
κεγαιχηεξε επειημία ζηα ζπζηήκαηα δηαδηθαζηψλ θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Απηέο νη έληνλα αληαγσληζηηθέο
επηρεηξήζεηο (κηθξέο θαη αηνκηθέο) νδεγνχλ ηνπο ηδηνθηήηεο λα «πξνζαξκφζνπλ» ηα
πξντφληα / ππεξεζίεο πνιχ πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ, ζε
πεξίπησζε πνπ νη ηππηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο είλαη πεξηνξηζηηθέο. Δπηπιένλ, νη
επίζεκεο δηαδηθαζίεο, πνπ απνδίδνπλ ηθαλφηεηα ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ίζσο
κεηψλνπλ ηεο επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ κηθξψλ ιηαληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Σέινο, ε κειέηε «πάζρεη» απφ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Σν δείγκα ήηαλ δελ ήηαλ
ηπραίν

θαη

ήηαλ

γεσγξαθηθά

ζπγθεληξσκέλν.

Η

ρξήζε

απην-αλαθνξψλ

δεκηνχξγεζαλ ην ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα κεζνδνινγίαο γηα πηζαλή κε αληηθεηκεληθή
ζπιινγή ζηνηρείσλ. Παξφια απηά, ε απνπζία δεκνζίεπζεο δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ σο
πξνο ηηο κεηαβιεηέο, νη απην-αλαθνξέο απνηεινχλ απαξαίηεηε πεγή θαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ έξεπλα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Δπίζεο, πνιιά απφ ηα κέηξα ηεο κειέηεο φπσο ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ην
ππφβαζξν ηνπ ηδηνθηήηε, ηππνπνίεζε, ζηειέρσζε θαη ν ζρεδηαζκφο, ηεθκεξηψζεθαλ
αληηθεηκεληθά θαη έδεημαλ λα είλαη αμηφπηζηα. Οη δπζθνιίεο γηα ηε ιήςε
αληηθεηκεληθψλ κέηξσλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη έλα ζπλερέο
πξφβιεκα γηα απηνχο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζεσξία ηνπο. Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληηιεπηά κέηξα, φπσο ε εθηίκεζε ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ην
πεξηβάιινλ (Morgan 1986; Daft θαη Weick 1984).
Αλ θαη δελ είλαη ηφζν δχζθνιν φζν ηα αληηθεηκεληθά κέηξα, πηζηεχεηαη φηη νη
επηρεηξεκαηίεο ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμηνινγήζεηο. Ωο εθ
ηνχηνπ απηφ είλαη έλα αξθεηά θαιφ ππνθαηάζηαην, αιιά είλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ
νξηζκέλεο ειιείςεηο ζηηο κεηξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ
ζε κεγάιν ηπραίν δείγκα πνπ ζα ιεθζεί απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.

3.3 πκπεξάζκαηα
Η κειέηε απηή αλέιπζε ηελ επίδξαζε δχν ηχπσλ ησλ πφξσλ, αλζξψπηλσλ θαη
νξγαλσηηθψλ, ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο 195 κηθξψλ, ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Πξώηνλ, έδεημε φηη νη αλζξψπηλνη θαη νξγαλσηηθνί πφξνη ζπλδένληαη ζηελά κε
ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα απφδνζεο, απφ φηη ζρεηίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο ζηηο
κηθξέο επηρεηξήζεηο. Η δηαπίζησζε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πξνγελέζηεξεο
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έξεπλεο ζε άιιεο βηνκεραλίεο, νη νπνίεο δείρλνπλ φηη νη ζηξαηεγηθέο δηαρσξίδνπλ
ζεκαληηθά ηα επίπεδα απφδνζεο. Ωζηφζν, πνιιέο απφ ηηο κειέηεο απηέο
επηθεληξψζεθαλ ζηελ θεξδνθνξία θαη ηηο πσιήζεηο (McDougall et al., 1994).
Δεύηεξνλ, κε ηε ρξήζε πην εθηεηακέλσλ κέηξσλ, αλζξσπίλσλ θαη
νξγαλσηηθψλ πφξσλ, ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε
απφδνζε δηαθέξεη αλάινγα κε ηα επίπεδα ησλ πφξσλ.
Οη αλζξψπηλνη θαη νξγαλσηηθνί πφξνη ζπλδέζεθαλ κε πην ζεηηθέο ηακεηαθέο
ξνέο, αιιά νη παξάγνληεο βηνκεραλίαο / αγνξάο ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηνπ
κεγέζνπο ηεο απαζρφιεζεο. Απηφ ππνζηεξίδεη πξνεγνχκελεο έξεπλεο, πνπ έδεημαλ
φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο απφδνζεο έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο. (Brush θαη
VanderWerf 1992; Cooper θαη Gimeno-Gascon 1992; Cooper 1993). Δπηπιένλ, νη
πφξνη επεξέαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ηφζν άκεζα φζν έκκεζα.
Παξφιν πνπ ηα ζηνηρεία εμέηαζαλ πνιιαπιά απνηειέζκαηα, θάπνηα άιια
ζεκαληηθά κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο
είλαη θεξδνθνξία θαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.
Τξίηνλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηζρπξέο επηδξάζεηο ησλ πφξσλ ζε ζρέζε κε
ην κέγεζνο (πνιχ κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο), πξάγκα πνπ δελ ζπλέβε κε ηελ
ειηθία ηνπ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, ην NCF ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ηηο κηθξφηεξεο θαη
κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα δηέθεξαλ ζεκαληηθά απφ ην ζεηηθφ ζε
αξλεηηθφ, φηαλ ιήθζεθαλ ππφςε νη παξάγνληεο αιιειεπίδξαζεο, απνθαιχπηνληαο
φηη ηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ αλζξψπηλσλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ πφξσλ δελ νδεγνχλ
πάληα ζε αχμεζε ηεο απφδνζεο. Μάιινλ ε πνζφηεηα ησλ πφξσλ είλαη ιηγφηεξν
ζεκαληηθή απφ ην ζπλδπαζκφ ή ηελ πνηφηεηα ησλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηελ επθαηξία.
πγθεθξηκέλα, φηαλ ε εκπεηξία θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ηδηνθηήηε είλαη ηζρπξέο,
ππάξρεη κηθξφηεξε αλάγθε γηα εθηεηακέλα νξγαλσηηθά ζπζηήκαηα. Απηφ θαίλεηαη λα
ππνζηεξίδνπλ πξνεγνχκελεο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο «αξλεηηθνχο πφξνπο»
(Stevenson θαη Gumpert, 1985) θαη δίλεηαη έκθαζε ζην ζεκείν φηη «κνλαδηθνί
ζπλδπαζκνί ραξαθηεξίδνπλ θάζε επηρείξεζε» (Penrose, 1959).
Τέινο, κειεηήζεθαλ επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξε αίγιε, θαη παξφιν πνπ δελ
κειεηψληαη ζπρλά, ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηνλ «νηθνλνκηθφ ππξήλα» ηεο
ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. Σα επξήκαηα έδεημαλ, φηη γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ
εκπνξίνπ/ ππεξεζηψλ, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αχμεζε ηεο
απαζρφιεζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο. Ωζηφζν, γηα ηηο πνιχ κηθξέο
εηαηξείεο, ν ζπλδπαζκφο ησλ πφξσλ ηνπ ηδηνθηήηε, ε δέζκεπζε θαη νη νξγαλσηηθνί
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πφξνη, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά γηα ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο. Απηή ε έξεπλα πξνηείλεη φηη
νη πφξνη θαη νη ζπλδπαζκνί πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο ηεο θάζε εηαηξίαο.
Δλ νιίγνηο, ε έξεπλα απηή δείρλεη φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε
επηινγή ζηξαηεγηθήο κεηξάεη ιηγφηεξν απφ ηνπο πφξνπο. Πεξαηηέξσ, ε κειέηε
θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλδπαζκνί ησλ πφξσλ, σο
επηξξνή ζηελ απφδνζε, επηζεκαίλεη δε ηελ αλάγθε, νη εξεπλεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
πνιιαπιά κέηξα απνηειεζκάησλ απφδνζεο θαη θαηαδεηθλχεη ηηο

πνηθίιεο

επηπηψζεηο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ειηθίαο.

3.4 ΔΡΔΤΝΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ - ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
3.4.1 Πόξνη
Η παξνχζα έξεπλα ζα επηθεληξσζεί ζηνπο αλζξψπηλνπο θαη νξγαλσηηθνχο πφξνπο,
δηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ππξήλα ζηελ απφδνζε ησλ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπηθέο
αγνξέο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθνλνκηθνί, πιηθνί θαη θνηλσληθνί πφξνη είλαη
επίζεο ζεκαληηθνί γηα νπνηνδήπνηε λέν μεθίλεκα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ε κειέηε
απηή ζα εμεηάζεη κφλν ηνπο αλζξψπηλνπο θαη νξγαλσηηθνχο πφξνπο, δηφηη, φπσο
επηζεκάλζεθε λσξίηεξα, απηνί είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ζε
απηνχο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. χκθσλα κε πξνεγνχκελε έξεπλα, νη
αλζξψπηλνη πφξνη πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα πηπρψλ: ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ηδηνθηήηε-ηδξπηή (Becker, 1964), ην ππφβαζξν ησλ νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε
εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία (Cooper, 1981; Westhead, 1995), ε θήκε (Dollinger, 1995),
νη ζηάζεηο θαη ηα θίλεηξα (Birley θαη Westhead, 1990), νη ζηφρνη (Davidsson, 1989)
θαη νη αξκνδηφηεηεο (Chandler θαη Jansen, 1992). ε γεληθέο γξακκέο, νη κειέηεο
έδεημαλ φηη νη επηρεηξήζεηο ήηαλ πην επηηπρεκέλεο, φηαλ ν ηδηνθηήηεο-ηδξπηήο θαηείρε
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. Η εκπεηξία ηνπ ηδηνθηήηε-ηδξπηή ζηνλ
θιάδν, ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ επηξξνή ηνπ ζηελ απφδνζε (Cooper θαη GimenoGascon, 1992; Westhead, 1995). Οη Cooper et. al (1994) βξήθαλ φηη ε κφξθσζε
ζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε. ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, νη
αλζξψπηλνη πφξνη είλαη πηζαλφ λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ αλαδήηεζε
θαη επηινγή ηεο πειαηείαο, ζηελ νηθνδφκεζε ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ δηθηχνπ
δηαλνκήο θαη ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ πσιεηψλ.
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Η παξνχζα κειέηε επέιεμε δχν είδε αλζξψπηλσλ πφξσλ: πξψηνλ, ην θεθάιαην ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη ν ηδηνθηήηεο-ηδξπηήο, πνπ απνηειείηαη απφ ηε
βηνκεραληθή εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε θαη δεχηεξνλ, ηε ζηάζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηδξπηψλ ζηνλ ηξφπν πνπ δηνηθνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Πξνεγνχκελε έξεπλα έδεημε,
φηη νη ζηάζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ -δηαρεηξηζηψλ έρνπλ δπλαηή επηξξνή. Γηα παξάδεηγκα,
ε επηρεηξεκαηηθή δέζκεπζε ηνπ ηδηνθηήηε ζπλδέζεθε έληνλα κε ηελ απφδνζε ηεο
επηρείξεζεο (Thompson, Kopelman θαη Schriesheim 1992; Cooper θαη Artz 1995),
ελψ νη ζηφρνη θαη ηα θίλεηξα εμεγνχζαλ θαιχηεξα ηα επηρεηξεκαηηθά απνηειέζκαηα
(Cooper θαη Artz 1995; Filley θαη

Aldag 1978). Αθνινπζψληαο απηά ηα

επηρεηξήκαηα, εζηηάζνπκε ζε ηξεηο ηχπνπο ζηάζεσλ: (1) ηε δέζκεπζε ηνπ ηδηνθηήηεδηαρεηξηζηή ζηνλ νξγαληζκφ, (2) ηελ επηζπκία γηα ηζνξξνπία ζηηο πξνζσπηθέο /
επηρεηξεκαηηθέο

απαηηήζεηο,

θαη

(3)

ζηελ

νηθνδφκεζε

ζρέζεσλ

πειαηψλ/

εξγαδφκελσλ πνπ απνηηκάηαη ζε ζχγθξηζε κε ηα έζνδα θαη ηα θέξδε.

3.4.2 ηξαηεγηθέο
Γηα ηνπο

ζθνπνχο ηεο

παξνχζαο

κειέηεο, νη ζηξαηεγηθέο

θφζηνπο

θαη

δηαθνξνπνίεζεο ζα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεληξσηηθφ θφζηνο θαη θφζηνο εγεζίαο θαη
ζε εζηηαζκέλε δηαθνξνπνίεζε (Carter et al, 1994; Green et al., 1990; Chaganti et al.,
1989). Καη ηα δχν είλαη κνξθέο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο φπνπ κε ηηο νπνίεο
εμππεξεηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο ή γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλεο αγνξέο (Carter et al.,
1994).

3.4.2.1 Δπηρεηξεκαηηθή Απόδνζε
Οη ηδηνθηήηεο-ηδξπηέο αλαδεηνχλ δηάθνξα απνηειέζκαηα απφ ηελ ηδηνθηεζία ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπο, θαζψο δηαθνξεηηθνί ηχπνη αλζξσπίλσλ θαη νξγαλσηηθψλ πφξσλ
είλαη πηζαλφ λα είλαη ζεκαληηθνί γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απνηειεζκάησλ απφδνζεο
(Cooper, 1993). Ωο εθ ηνχηνπ, επηιέμακε πνιιαπιά θξηηήξηα απφδνζεο.
Πξνεγνχκελε έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε κέηξα απφδνζεο κε βάζε ηελ αγνξά θαη ηε
ινγηζηηθή αχμεζε, ηελ αλάπηπμε, ηελ βησζηκφηεηα, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
επηηπρία ηνπ επηρεηξεκαηία (Βνχξηζα θαη Vander Werf, 1992). Γηα ην δείγκα καο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο θαη ππεξεζηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε
ηνπηθφ επίπεδν, επηιέμακε δχν ηχπνπο δεηθηψλ: (1) νηθνλνκηθή επξσζηία, φπσο

46

θαίλεηαη απφ ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο (NCF) θαη (2) ζηαζεξή αλάπηπμε φπσο
θαίλεηαη απφ ηελ αιιαγή ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν θξηηήξην NCF είλαη
θαηάιιειν, επεηδή ηα πξνβιήκαηα ηακεηαθήο ξνήο, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ απνηπρία
πνιιψλ κηθξψλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ (Dambolina θαη Shulman, 1988; Dun θαη
Bradstreet, 1992; Longnecker, Moore, θαη Petty 1996). Οκνίσο, νη λέεο θαη κηθξέο
επηρεηξήζεηο, πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη εθηθηφ θαη απαξαίηεην λα (κεγαιψζνπλ ζε
κέγεζνο) φρη κφλν παξάγνπλ γεληθή νηθνλνκηθή επεκεξία, αιιά είλαη πην πηζαλφλ λα
επηβηψζνπλ καθξνπξφζεζκα (Kirchhoff θαη Phillips 1988).
Δπί πιένλ, επεηδή αλακέλνπκε φηη απηέο νη κηθξέο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ
δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη δεδνκέλνπ φηη ε ειηθία, ην κέγεζνο θαη ν ηχπνο ηεο
επηρείξεζεο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο απφδνζεο, επηιέμακε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε δχν κέηξα απφδνζεο (Cooper θαη Gimeno-Gascon 1992).
Οη ηχπνη δε ησλ πφξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία, είλαη πηζαλφλ λα
δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ απφδνζεο, π.ρ., ε αχμεζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί
λα απαηηεί ν ηδηνθηήηεο λα δηαζέηεη ηφζν αλζξψπηλνπο φζν θαη νξγαλσηηθνχο πφξνπο,
ελψ ηα θαιχηεξα επίπεδα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε άιιεο
ζπλζέζεηο ησλ πφξσλ.
Μεηά απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ, ππνζέηνπκε φηη:
Ζ1: Γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο/ ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζε πεξηθεξεηαθέο αγνξέο, νη αλζξψπηλνη θαη νξγαλσηηθνί πφξνη ζρεηηδφκελνη κε ηελ
απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη πην ζεκαληηθνί ζε ζρέζε κε ην πξντφλ ηελ αγνξά
θαη ηηο ζηξαηεγηθέο.
Ζ2: Πεξαηηέξσ, γηα ηηο εηαηξείεο απηέο, νη ζρέζεηο ησλ αλζξψπηλσλ θαη νξγαλσηηθψλ
πφξσλ ζα δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξηηεξίσλ απφδνζεο.

3.4.2.2 Δπίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ειηθία
Σν κέγεζνο θαη ε ειηθία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηνπο πφξνπο θαη ηελ
απφδνζε ηεο εηαηξίαο (Aldrich θαη Auster, 1986; Venkataraman andLow,1994). Ο
Penrose (1959) επηζεκαίλεη φηη, εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνληαη ζε κέγεζνο,
ζα αλαδηνξγαλψζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο θαη απηά νη λένη ζπλδπαζκνί, γηα λα
πεηχρνπλ, ζπρλά απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο (Miller θαη Friesen,
1984). Ο Mosakowski (1993) ζεσξεί φηη εηαηξείεο δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ησλ
ειηθηψλ ζα έρνπλ πηζαλφλ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο αλζξσπίλσλ θαη νξγαλσηηθψλ
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πφξσλ πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε. Φαίλεηαη φηη απηέο νη επηδξάζεηο,
κεγέζνπο θαη ειηθίαο, κπνξεί λα είλαη άιινηε ζεηηθέο θαη άιινηε αξλεηηθέο. Σππηθά,
νη κηθξέο θαη λέεο επηρεηξήζεηο, ππνθέξνπλ απφ (Stinchcombe, 1965) απφ έιιεηςε
πφξσλ φπσο ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην, ε εκπεηξία θαη δηαζέηνπλ επίζεο ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλα ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηνπο
πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο.
Πξνεγνχκελε έξεπλα (Churchill θαη Lewis 1983) έδεημε επίζεο φηη ζηα πξψηα ζηάδηα
ηεο δσήο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ απμεκέλε ηππνπνίεζε
θαη ζπζηήκαηα. Παξά ην γεγνλφο φηη, πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
απνιακβάλνπλ ηα πιενλέθηεκα ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδηνθηήηεηδξπηή θαη ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο, είλαη πηζαλφλ, ην κέγεζνο κηαο κηθξήο
επηρείξεζεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζή ηεο ζε νηθνλνκηθνχο, αλζξψπηλνπο,
θαη νξγαλσηηθνχο πφξνπο, θαζηζηψληαο ηελ σο εθ ηνχηνπ, ζε κεηνλεθηηθή ζέζε σο
πξνο ηελ απφδνζή (Cooper θαη Dunkelberg 1986).
Δλαιιαθηηθά, ε πνιχ κηθξή επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη πην επέιηθηε θαη
εππξνζάξκνζηε, εληζρχνληαο έηζη ηελ απφδνζε ηεο. Γειαδή, αλ θαη είλαη ζαθέο, ην
κέγεζνο θαη ε ειηθία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε ζχλδεζε πφξσλ- απφδνζεο
θαη λα θαζηζηνχλ αβέβαηε ηελ παξά πέξα πνξεία ηεο.
Ζ3: Γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ θαη ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, ην κέγεζνο θαη ε ειηθία ζα
επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηνπο πφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε ηεο
επηρείξεζεο.
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ρήκα 1: Δλλνηνινγηθφ πιαίζην
Έιεγρνη

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο

Πεξηβάιινλ

Ζιηθία

Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο

Αλζξώπηλνη πόξνη

Οξγαλωηηθνί πόξνη
Απόδνζε

Μέγεζνο
ηξαηεγηθή

Πεξηβάιινλ
-Ήπην
-Ρπζκφο αλάπηπμεο βηνκεραλίαο (3
ρξφληα αχμεζε πσιήζεσλ ζηελ
αγνξά)
Ζιηθία
-Υξφληα απφ ηελ ίδξπζε
Μέγεζνο
-Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

Αλζξώπηλνη πόξνη
-Ιδηνθηήηεο-εκπεηξία ζηνλ θιάδν ησλ
πφξσλ
-Δπηρεηξεκαηηθέο ζηάζεηο
-πγγεληθή θαη ηζνξξνπεκέλε
νξγαλσηηθή δέζκεπζε

Απόδνζε
-Καζαξή ηακεηαθή ξνή
-Μεγάιε αχμεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ (κέζα ζε
3 ρξφληα)

Οξγαλωηηθνί πόξνη
-Μαθξνρξφληνο πξνγξακκαηηζκφο
-Πξνζφληα πξνζσπηθνχ
-πζηήκαηα αλαθνξάο
ηξαηεγηθή
-Δζηηαζκέλε ζην θφζηνο θαη ζηε
δηαθνξνπνίεζε

3.5 Μεζνδνινγία
3.5.1 Γεωγξαθηθή Πεξηνρή ηεο έξεπλαο
Η έξεπλα θάιπςε γεσγξαθηθά ηελ πφιε ηεο Ρφδνπ.

3.5.2 Υξόλνο Γηεμαγωγήο ηεο έξεπλαο
Η έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 15 Φεβξνπαξίνπ έσο 5 Μαξηίνπ 2011.
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3.5.3 Δπηινγή ηνπ Γείγκαηνο ηεο έξεπλαο
ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία.
Με απηήλ ηε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν εμαζθαιίζζεθε ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ
δείγκαηνο, σο πξνο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ ηεο
έξεπλαο. Ο ππφ κειέηε πιεζπζκφο αθνξά επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο θαη
ππεξεζηψλ.

3.5.4 ρεδηαζκόο Δξωηεκαηνινγίνπ
Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ήηαλ πιήξσο δνκεκέλν κε θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη
ζρεδηάζζεθε θαηά ην πξφηππν ηεο θιίκαθαο Likert κε πέληε δηαβαζκίζεηο (1 =
Γηαθσλψ απνιχησο, έσο 5 = πκθσλψ απνιχησο). ηφρνο είλαη ε κέηξεζε ζηάζεσλ
ή απφςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηα νπνία θαινχληαη λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο δπλαηέο
απαληήζεηο ζε έλα ζχλνιν εξσηεκάησλ ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην πξνο κειέηε
πξφβιεκα. Οη απαληήζεηο απηέο εθθξάδνπλ ην κέγεζνο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζε
κηα νξηζκέλε δήισζε. (Κπξηαδή, 1998).
Δπηδίσμε ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα πεξηιακβάλεη θαηά ην δπλαηφλ
φινπο ηνπο άμνλεο δηεξεχλεζεο, πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αλάινγε δηεζλή εξεπλεηηθή
βηβιηνγξαθία.
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ πέληε κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην. Σν δεχηεξν

κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη έμη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε
κέηξεζε ηεο απφδνζεο. Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη πέληε
εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ αλάιπζε ησλ πφξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Σν ηέηαξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη
επηά εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
απφδνζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Σν πέκπην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πεξηιακβάλεη επηά εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ

αλζξψπηλσλ κέηξσλ.

3.5.5 Μέζνδνο ζπκπιήξωζεο ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ
Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.
ηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο, δηλφηαλ ζηνλ εξσηψκελν φιεο νη απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Γηεπθξηληδφηαλ επίζεο φηη ζα δηαζθαιηδφηαλ
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ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αλσλπκίαο. ε θάζε ελφηεηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πξνεγήζεθε κηα ζχληνκε εηζαγσγηθή πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ην
πεξηερφκελν πνπ ζα αθνινπζνχζε. (Υξηζηνδνχινπ, 2004)

3.5.6 Δπεμεξγαζία Γεδνκέλωλ
Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ παθέην SPSS 18
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ

4:

ΠΑΡΟΤΗΑΖ

ΚΑΗ

ΑΝΑΛΤΖ

ΣΧΝ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ
1. Αληηθείκελν δξάζεο
ΠΘΝΑΚΑ 1: ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΟ ΔΡΑΗ
Frequency
Valid

Percent

ΕΜΠΟΡΘΚΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ

73

65,2

ΕΠΘΥ. ΠΑΡΟΥΗ

39

34,8

112

100,0

ΤΠΗΡΕΘΧΝ
Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΟ ΔΡΑΗ

Απφ ηηο 112 επηρεηξήζεηο νη 73 δειαδή (65,2%) ήηαλ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη 39
δειαδή (34,8%), ήηαλ επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ.
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3. Αξηζκόο εξγαδνκέλωλ
ΠΘΝΑΚΑ 2: ΑΡΘΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Frequency
Valid

Percent

3-10

57

50,9

11-20

33

29,5

21-30

15

13,4

31-50

5

4,5

51 ΚΑΘ ΑΝΧ

2

1,8

112

100,0

Total
ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΑΡΘΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2 θαη ην γξάθεκα 2, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
επηρεηξήζεσλ ήηαλ κηθξνχ κεγέζνπο θαζψο απαζρνινχζαλ 3 έσο ην πνιχ 20
εξγαδνκέλνπο
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4. Έηε ιεηηνπξγίαο

ΠΘΝΑΚΑ 3: ΕΣΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ
Frequency
Valid

Percent

1-5

27

24,1

6-10

38

33,9

11-20

21

18,8

21-30

18

16,1

8

7,1

112

100,0

31 ΚΑΘ ΑΝΧ
Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΕΣΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ

Οη 65 απφ ηηο 112 επηρεηξήζεηο ήηαλ ζρεηηθά λέεο δεδνκέλνπ φηη δελ ιεηηνπξγνχζαλ
πάλσ απφ 10 έηε.

54

ΜΔΡΟ Β: ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ
Οη απαληήζεηο πνπ πήξακε ζηελ εξψηεζε, «νη ζπλνιηθέο επηδόζεηο ηεο επηρείξεζήο
ζαο είλαη πςειέο ζε ζύγθξηζε κε ησλ άιισλ ζηνλ ίδην θιάδν;», φπσο παξηζηάλεηαη
ζηνλ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα 4, ήηαλ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
επηρεηξήζεσλ (74,1%) έρεη πςειέο ζπλνιηθέο επηδφζεηο.
ΠΘΝΑΚΑ 4: ΤΝΟΛΘΚΕ ΕΠΘΔΟΕΘ
Frequency
Valid

Percent

ΝΑΘ

83

74,1

ΟΥΘ

29

25,9

Total

112

100,0

ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΤΝΟΛΘΚΕ ΕΠΘΔΟΕΘ
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Οκαδνπνηψληαο ηηο εξσηήζεηο απφ 2 έσο 6 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πίλαθεο θαη
ηα γξαθήκαηα απφ 5 έσο 9, δηαπηζηψλνπκε φηη, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
επηρεηξήζεσλ, έρνπλ απνθηήζεη ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο θαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ,
ε απφδνζε ηεο επέλδπζε ηνπο, ε αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ηνπο θαη ην εζηθφ ηνπ
πξνζσπηθνχ ζπγθξίλεηαη κε απηή ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, ελψ δελ ηζρχεη ην ίδην γηα
ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο πνπ σζηφζν απνηεινχλ ηελ κεηνςεθία.

ΠΘΝΑΚΑ 5: ΜΕΡΘΔΘΟ ΑΓΟΡΑ
Frequency
Valid

Percent

ΝΑΘ

105

93,8

ΟΥΘ

7

6,3

112

100,0

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΜΕΡΘΔΘΟ ΑΓΟΡΑ
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ΠΘΝΑΚΑ 6: ΑΤΞΗΗ ΚΕΡΔΩΝ
Frequency
Valid

Percent

ΝΑΘ

81

72,3

ΟΥΘ

31

27,7

Total

112

100,0

ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΑΤΞΗΗ ΚΕΡΔΩΝ
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ΠΘΝΑΚΑ 7: ΑΠΟΔΟΗ ΕΠΕΝΔΤΗ
Frequency
Valid

Percent

ΝΑΘ

83

74,1

ΟΥΘ

29

25,9

Total

112

100,0

ΓΡΑΦΗΜΑ 7: ΑΠΟΔΟΗ ΕΠΕΝΔΤΗ
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ΠΘΝΑΚΑ 8: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΩΛΗΕΩΝ
Frequency
Valid

Percent

ΝΑΘ

87

77,7

ΟΥΘ

25

22,3

Total

112

100,0

ΓΡΑΦΗΜΑ 8: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΩΛΗΕΩΝ
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ΠΘΝΑΚΑ 9: ΗΘΘΚΟ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ
Frequency
Valid

Percent

ΝΑΘ

100

89,3

ΟΥΘ

12

10,7

Total

112

100,0

ΓΡΑΦΗΜΑ 9: ΗΘΘΚΟ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ
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ΜΔΡΟ Γ: ΠΟΡΟΗ
ηελ εξψηεζε εάλ «Μηα επηρείξεζε πνιιώλ εηώλ κπνξεί λα απνδώζεη πνιύ
πεξηζζόηεξν από κηα πνπ ιεηηνπξγεί ιηγόηεξα ρξόληα», πάλσ απφ ην 60% ζπκθσλεί κε
απηή ηελ άπνςε, σζηφζν έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20,5% δηαθσλεί.
ΠΘΝΑΚΑ 10: ΑΠΟΔΟΗ ΠΑΛΑΘΑ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ
Frequency
Valid

ΔΘΑΦΧΝΧ ΕΝΣΟΝΑ

Percent

10

8,9

ΔΘΑΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

13

11,6

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

19

17,0

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

37

33,0

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

33

29,5

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 10: ΑΠΟΔΟΗ ΠΑΛΑΘΑ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ
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Όπσο παξηζηάλεηαη ζηνλ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα 11, γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ επηρεηξήζεσλ (96,5%), ην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ην Α θαη ην Ω ηεο
επηρείξεζεο.

ΠΘΝΑΚΑ 11: ΕΡΓΑΣΘΚΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ
Frequency
Valid

Percent

ΔΘΑΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

1

,9

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

3

2,7

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

33

29,5

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

75

67,0

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 11: ΕΡΓΑΣΘΚΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ
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Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα 12, δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ηηο απαληήζεηο
πνπ δφζεθαλ, ζηελ εξψηεζε εάλ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
απόδνζή ηεο, κφλν ην 23,2% ζπκθσλεί απφιπηα κε απηή ηελ άπνςε.

ΠΘΝΑΚΑ 12: ΜΕΓΕΘΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ
Frequency
Valid

Percent

ΔΘΑΦΧΝΧ ΕΝΣΟΝΑ

13

11,6

ΔΘΑΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

12

10,7

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

14

12,5

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

47

42,0

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

26

23,2

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total
ΓΡΑΦΗΜΑ 12: ΜΕΓΕΘΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ
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ηελ εξψηεζε «Η ηερλνγλσζία κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ απόδνζε ηεο
επηρείξεζεο», φπσο παξηζηάλεηαη ζηνλ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα 13, ην 91% ζπκθσλεί
ιίγν ή πνιχ θαη κφλν έλα 8,9% δελ ζπκθσλεί απνιχησο κε απηή ηελ άπνςε. Ωζηφζν
δελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα δηαθσλεί απνιχησο.
ΠΘΝΑΚΑ 13: ΣΕΥΝΟΓΝΩΘΑ
Frequency
Valid

Percent

ΔΘΑΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

1

,9

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

9

8,0

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

47

42,0

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

55

49,1

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 13: ΣΕΥΝΟΓΝΩΘΑ
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Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη, φηη νη θαηαλαισηέο κε ηηο αγνξαζηηθέο
ηνπο ζπλήζεηεο επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. εκαληηθφ είλαη φηη δελ
ππάξρεη θαλείο πνπ λα δηαθσλεί πιήξσο κε απηή ηελ άπνςε.
ΠΘΝΑΚΑ 14: ΑΓΟΡΑΣΘΚΕ ΤΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ
Frequency
Valid

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

Percent

2

1,8

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

36

32,1

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

74

66,1

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 14: ΑΓΟΡΑΣΘΚΕ ΤΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ
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ΜΔΡΟ Γ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
Α) ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΖΓΔΗΑ ΚΟΣΟΤ

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα 15, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
επηρεηξήζεσλ δειψλεη φηη ν η ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε απηέο ησλ βαζηθψλ
αληαγσληζηψλ, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο.
ΠΘΝΑΚΑ 15: ΣΘΜΕ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Frequency
Valid

Percent

ΔΘΑΦΧΝΧ ΕΝΣΟΝΑ

1

,9

ΔΘΑΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

4

3,6

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

8

7,1

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

36

32,1

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

63

56,3

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total
ΓΡΑΦΗΜΑ 15: ΣΘΜΕ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
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ηελ εξψηεζε «Η παξαγσγηθόηεηα επεξεάδεη ηελ απόδνζε ηεο επηρείξεζεο», φπσο
απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα 16, ην 67,9% ζπκθσλεί πνιχ θαη ην
28,6% ζπκθσλεί ιίγν. Γελ ππάξρεη φκσο θαλείο πνπ λα δηαθσλεί εληειψο κε απηή
ηελ άπνςε.

ΠΘΝΑΚΑ 16: ΠΑΡΑΓΩΓΘΚΟΣΗΣΑ
Frequency
Valid

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

Percent

4

3,6

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

32

28,6

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

76

67,9

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 16: ΠΑΡΑΓΩΓΘΚΟΣΗΣΑ

67

Ο πίλαθαο θαη ην γξάθεκα 6 δείρλνπλ ζαθψο φηη, ην θφζηνο ησλ πιηθψλ επεξεάδεη ηελ
απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Με απηή ηελ άπνςε άιισζηε ζπκθσλεί θαη ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ.
ΠΘΝΑΚΑ 17: ΚΟΣΟ ΤΛΘΚΩΝ
Frequency
Valid

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

Percent

4

3,6

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

28

25,0

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

80

71,4

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 17: ΚΟΣΟ ΤΛΘΚΩΝ
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Β) ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ

Απφ ηνλ παξά θάησ πίλαθα θαη ην γξάθεκα 18 θαη 19, πξνθχπηεη ζαθψο, φηη ε πνηφηεηα
θαη θαηλνηνκία ησλ πξντφλησλ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη
ζπκθσλεί πάλσ απφ ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ.
ΠΘΝΑΚΑ 18: ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Frequency
Valid

Percent

ΔΘΑΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

2

1,8

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

4

3,6

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

34

30,4

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

72

64,3

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total
ΓΡΑΦΗΜΑ 18: ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΡΑΦΗΜΑ 19: ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
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ηελ εξψηεζε «Η πνηθηιία ησλ πξντόλησλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απόδνζε ηεο
επηρείξεζεο», φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα 19, νη πεξηζζφηεξνη

ζπκθσλνχλ θαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3,6% δηαθσλεί ιίγν.
ΠΘΝΑΚΑ 19: ΠΟΘΚΘΛΘΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Frequency
Valid

Percent

ΔΘΑΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

4

3,6

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

7

6,3

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

38

33,9

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

63

56,3

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 19: ΠΟΘΚΘΛΘΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
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Γ) ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΣΗΑΖ

Ωο πξνο ηελ εμεηδηθεπκέλε ζηφρεπζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πειαηψλ θαη
θαηά πφζν απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, ζε πνζνζηφ πάλσ
απφ 85% ζπκθσλνχλ κε απηφ, ελψ κηα ειάρηζηε κεηνςεθία είηε δηαθσλεί δε εθθξάδεη
άπνςε.

ΠΘΝΑΚΑ 20: ΕΞΕΘΔΘΚΕΤΜΕΝΗ ΣΟΥΕΤΗ
Frequency
Valid

Percent

ΔΘΑΦΧΝΧ ΕΝΣΟΝΑ

1

,9

ΔΘΑΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

4

3,6

ΟΤΣΕ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΕ

7

6,3

ΤΜΦΧΝΧ ΛΘΓΟ

28

25,0

ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ

72

64,3

112

100,0

ΔΘΑΦΧΝΧ

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 20: ΕΞΕΘΔΘΚΕΤΜΕΝΗ ΣΟΥΕΤΗ
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ΜΔΡΟ Δ: ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ
ΜΔΣΡΧΝ
Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα 21, νη απαληήζεηο έδεημαλ φηη ην 36,6%
ηάζζεηαη ππέξ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ
εξγαδφκελσλ, ην 54,5% πηζηεχεη αξθεηά ζε απηφ ελψ αμηνζεκείσην είλαη φηη θαλείο

δελ δηαθσλεί.

ΠΘΝΑΚΑ 21: ΕΘΔΘΚΑ ΜΕΣΡΑ
Frequency
Valid

Percent

ΛΘΓΟ

1

,9

ΜΕΣΡΘΑ

9

8,0

ΑΡΚΕΣΑ

61

54,5

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

41

36,6

112

100,0

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 21: ΕΘΔΘΚΑ ΜΕΣΡΑ
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Δίλαη ζαθέο φηη, φπσο παξηζηάλεηαη απφ ηνλ παξά θάησ πίλαθα θαη ην γξάθεκα, νη
επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ

εξσηεζέλησλ.

ΠΘΝΑΚΑ 22: ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΕ ΔΕΞΘΟΣΗΣΕ
Frequency
Valid

Percent

ΜΕΣΡΘΑ

1

,9

ΑΡΚΕΣΑ

52

46,4

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

59

52,7

112

100,0

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 22: ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΕ ΔΕΞΘΟΣΗΣΕ
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Ο πίλαθαο θαη ην γξάθεκα 23 δείρλνπλ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο
γηα ηε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 80%, ελψ δελ κπνξεί
λα παξαβιέςνπκε, φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17% πηζηεχεη φηη θαζφινπ ή
ιίγν ε ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο είλαη ζεκαληηθή.
ΠΘΝΑΚΑ 23: ΘΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ
Frequency
Valid

Percent

ΚΑΘΟΛΟΤ

2

1,8

ΛΘΓΟ

2

1,8

ΜΕΣΡΘΑ

15

13,4

ΑΡΚΕΣΑ

50

44,6

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

43

38,4

112

100,0

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 23: ΘΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ
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ηελ εξψηεζε «Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ηθαλόηεηα γηα ηνλ εληνπηζκό λέσλ επθαηξηώλ», ην
98,3% απαληά πάξα πνιχ θαη αξθεηά θαη κφλν έλα 1,8% απαληά κέηξηα, ελψ θαζφινπ
δελ απαληά θαλείο.
ΠΘΝΑΚΑ 24: ΕΝΣΟΠΘΜΟ ΝΕΩΝ ΕΤΚΑΘΡΘΩΝ
Frequency
Valid

Percent

ΜΕΣΡΘΑ

2

1,8

ΑΡΚΕΣΑ

47

42,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

63

56,3

112

100,0

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 24: ΕΝΣΟΠΘΜΟ ΝΕΩΝ ΕΤΚΑΘΡΘΩΝ
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα 25, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ εξσηήζεθαλ δειψλεη, φηη είλαη ζεκαληηθή ε νκαδηθή εξγαζία
δεμηνηήησλ.
ΠΘΝΑΚΑ 25: ΟΜΑΔΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΔΕΞΘΟΣΗΣΩΝ
Frequency
Valid

Percent

ΛΘΓΟ

1

,9

ΜΕΣΡΘΑ

5

4,5

ΑΡΚΕΣΑ

51

45,5

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

55

49,1

112

100,0

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 25: ΟΜΑΔΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΔΕΞΘΟΣΗΣΩΝ
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Πάλσ απφ ην 94% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη, είλαη ζεκαληηθή ε νξγάλσζε πξνζπαζεηψλ γηα
αιιαγή, θαη απηφ παξηζηάλεηαη θαζαξά ζηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα 26.
ΠΘΝΑΚΑ 26: ΠΡΟΠΑΘΕΘΕ ΓΘΑ ΑΛΛΑΓΗ
Frequency
Valid

Percent

ΚΑΘΟΛΟΤ

1

,9

ΜΕΣΡΘΑ

5

4,5

ΑΡΚΕΣΑ

54

48,2

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

52

46,4

112

100,0

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 26: ΠΡΟΠΑΘΕΘΕ ΓΘΑ ΑΛΛΑΓΗ:
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ηελ εξψηεζε «Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ηθαλόηεηα ησλ εξγαδόκελσλ λα κεηώλνπλ ην
θόζηνο», φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα 27, νη πεξηζζφηεξνη

απαληνχλ πάξα πνιχ θαη αξθεηά, ελψ θαζφινπ δελ απαληά θαλείο.

ΠΘΝΑΚΑ 27: ΜΕΘΩΗ ΚΟΣΟΤ
Frequency
Valid

Percent

ΛΘΓΟ

1

,9

ΜΕΣΡΘΑ

1

,9

ΑΡΚΕΣΑ

30

26,8

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

80

71,4

112

100,0

Total

ΓΡΑΦΗΜΑ 27: ΜΕΘΩΗ ΚΟΣΟΤ
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4.1 Δπηβεβαίωζε ηωλ Τπνζέζεωλ
Ζ1: Γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πώιεζεο/ ππεξεζηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε
πεξηθεξεηαθέο αγνξέο, νη αλζξώπηλνη θαη νξγαλσηηθνί πόξνη ζρεηηδόκελνη κε ηελ
απόδνζε ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη πην ζεκαληηθνί ζε ζρέζε κε ην πξντόλ ηελ αγνξά θαη
ηηο ζηξαηεγηθέο. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζηήιε Beta (Πίλαθαο 1), παξαηεξνχκε φηη
φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ απμάλνληαη νη ζπλνιηθέο επηδφζεηο, ην
κεξίδην ηεο αγνξάο, ε απφδνζε ηεο επέλδπζεο θαη ην εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ, ελψ
κεηψλνληαη ζεκαληηθά ηα θέξδε. Η αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ κεηψλεηαη ειάρηζηα, ζε
πνζνζηφ κάιηζηα πνπ κπνξεί λα κελ αμηνινγείηαη. Ωζηφζν, ν παξά πάλσ πίλαθαο
δείρλεη ζαθψο, φηη ε ηζρπξφηεξε αχμεζε παξαηεξείηαη ζηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο
θαη ε ηζρπξφηεξε κείσζε παξαηεξείηαη ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ. ηνλ πίλαθα
παιηλδξφκεζεο 2, ζχκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή Beta αιιά θαη ηηο ηηκέο t βιέπνπκε
φηη, νη ζηξαηεγηθέο επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ιηγφηεξν απφ φηη νη αλζξψπηλνη πφξνη,
πάληα ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε
ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ Mean ησλ πηλάθσλ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, 3 θαη 4. Απφ
ηε ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ Mean ηνπ πίλαθα 3 παξαηεξνχκε φηη απηνί ηείλνπλ πξνο ην
φηη ε πιεηνςεθία ζπκθσλεί πεξηζζφηεξν φηη νη αλζξψπηλνη πφξνη παίδνπλ ηνλ
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. ηνλ πίλαθα 4, ιακβάλνληαο
ππφςε φηη νη εξσηψκελνη έπξεπε λα απαληήζνπλ κεηαμχ ηνπ ΝΑΙ θαη ηνπ ΟΥΙ,
παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο, Mean, ηείλεη πξνο ην ΝΑΙ, δειαδή φηη νη ζηξαηεγηθέο
ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε.
Ζ2: Πεξαηηέξσ, γηα ηηο εηαηξείεο απηέο, νη ζρέζεηο ησλ αλζξώπηλσλ θαη νξγαλσηηθώλ
πόξσλ ζα δηαθέξνπλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θξηηεξίσλ απόδνζεο. Γηα ηελ Η2, απηή
επηβεβαηψλεηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή Beta ηνπ πίλαθα 1
αλάκεζα ζηα θξηηήξηα απφδνζεο.
Ζ3:

Γηα

ηηο

κηθξέο επηρεηξήζεηο

ππεξεζηώλ

θαη

ιηαληθήο

πώιεζεο,

πνπ

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, ην κέγεζνο θαη ε ειηθία ζα επεξεάζνπλ
ζεκαληηθά ηνπο πόξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απόδνζε ηεο επηρείξεζεο. Σν κέγεζνο
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (πηλ 1 θαη 2). ηνλ πίλαθα
παιηλδξφκεζεο 5, ζχκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή Beta αιιά θαη ηηο ηηκέο t βιέπνπκε
φηη, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία ηεο επηρείξεζεο, κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή επίδνζε,
ην κεξίδην ηεο αγνξάο, ε αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ.
Ωζηφζν, απμάλεηαη ε απφδνζε ηεο επέλδπζεο θαη ην εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ.
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Πίλαθαο 1. Αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε Ζ 1
a

Coefficients
Model

Standardized
Unstandardized Coefficients
B

1

(Constant)

Std. Error
1,695

,537

,178

,300

ΜΕΡΘΔΘΟ ΑΓΟΡΑ

,098

ΑΤΞΗΗ ΚΕΡΔΧΝ

Coefficients

Beta

t

Sig.

3,154

,002

,081

,594

,554

,465

,025

,211

,833

-,604

,313

-,281

-1,928

,057

ΑΠΟΔΟΗ ΕΠΕΝΔΤΗ

,560

,310

,254

1,808

,074

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΧΛΗΕΧΝ

-,169

,329

-,073

-,514

,609

,016

,394

,005

,041

,967

ΤΦΗΛΕ ΤΝΟΛΘΚΕ
ΕΠΘΔΟΕΘ

ΗΘΘΚΟ ΠΡΟΧΠΘΚΟΤ

a. Dependent Variable: ΑΡΘΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΧΝ

Πίλαθαο 2: ηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ
Coefficientsa
Model

Standardized
Unstandardized Coefficients
B

1

(Constant)

Std. Error
1,524

1,203

ΣΘΜΕ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

,080

,116

ΠΑΡΑΓΧΓΘΚΟΣΗΣΑ

-,250

ΚΟΣΟ ΤΛΘΚΧΝ

Coefficients

Beta

t

Sig.

1,267

,208

,070

,690

,492

,201

-,142

-1,242

,217

,000

,209

,000

,002

,999

ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

,102

,170

,069

,599

,551

ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

,116

,121

,109

,961

,339

-,038

,130

-,030

-,293

,770

,062

,121

,053

,509

,612

ΠΟΘΚΘΛΘΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΕΞΕΘΔΘΚΕΤΜΕΝΗ
ΣΟΥΕΤΗ

a. Dependent Variable: ΑΡΘΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΧΝ
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Πίλαθαο 3: Αλζξψπηλνη πφξνη ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε

4 Statistics

N

ΣΘΜΕ

ΠΑΡΑΓΧΓΘ

ΚΟΣΟ

ΠΟΘΟΣΗΣΑ

ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ

ΠΟΘΚΘΛΘΑ

ΕΞΕΘΔΘΚΕΤΜΕΝΗ

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΚΟΣΗΣΑ

ΤΛΘΚΧΝ

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΣΟΥΕΤΗ

Valid

112

112

112

112

112

112

112

0

0

0

0

0

0

0

4,39

4,64

4,68

4,57

4,11

4,43

4,48

,842

,551

,541

,654

,904

,768

,838

Missing

Mean
Std. Deviation

Πίλαθαο 4: ηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε απφδνζε
2 Statistics
ΤΦΗΛΕ

N

ΤΝΟΛΘΚΕ

ΜΕΡΘΔΘΟ

ΑΤΞΗΗ

ΑΠΟΔΟΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΗΘΘΚΟ

ΕΠΘΔΟΕΘ

ΑΓΟΡΑ

ΚΕΡΔΧΝ

ΕΠΕΝΔΤΗ

ΠΧΛΗΕΧΝ

ΠΡΟΧΠΘΚΟΤ

Valid

112

112

112

112

112

112

0

0

0

0

0

0

1,26

1,06

1,28

1,26

1,22

1,11

,440

,243

,449

,440

,418

,311

Missing

Mean
Std. Deviation

Πίλαθαο 5: Δπίδξαζε ηεο Ηιηθίαο ηεο επηρείξεζεο ζην ξφιν πνπ παίδνπλ νη
αλζξψπηλνη θαη νξγαλσηηθνί πφξνη ζηελ απφδνζε

Coefficientsa
Model

Standardized
Unstandardized Coefficients
B

1

Std. Error

(Constant)

2,516

,672

ΤΦΗΛΕ ΤΝΟΛΘΚΕ

-,373

,374

ΜΕΡΘΔΘΟ ΑΓΟΡΑ

-,439

ΑΤΞΗΗ ΚΕΡΔΧΝ

Coefficients

Beta

t

Sig.

3,745

,000

-,134

-,997

,321

,581

-,087

-,754

,452

-,300

,392

-,110

-,767

,445

ΑΠΟΔΟΗ ΕΠΕΝΔΤΗ

,612

,387

,220

1,581

,117

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΧΛΗΕΧΝ

-,224

,412

-,076

-,543

,588

,713

,492

,181

1,447

,151

ΕΠΘΔΟΕΘ

ΗΘΘΚΟ ΠΡΟΧΠΘΚΟΤ
a. Dependent Variable: ΕΣΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΕΖΣΖΖ –ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πφξσλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. ηα ζπκπεξάζκαηα,
παξαηίζεληαη ηα θχξηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο θαη πεξηγξάθνληαη δεηήκαηα πνπ
ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. πλνςίδνληαο ηα φζα ζπδεηήζεθαλ κέρξη ηψξα θαη
ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, θαηαιήγνπκε ζε νξηζκέλα
ζπκπεξάζκαηα. Καη’ αξρήλ ε ζρεηηθά λεαξή ειηθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δείγκα,
δείρλεη ηελ αλάγθε πνπ έρνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο γηα δηαζχλδεζε κε
επηρεηξεκαηηθά δίθηπα θαη πξφζβαζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζεζκνχο. Ωο πξνο ηε
κέηξεζε ηεο απφδνζεο, παξαηεξνχκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
επηρεηξήζεσλ (74,1%) έρεη πςειέο ζπλνιηθέο επηδφζεηο, έρνπλ απνθηήζεη ζεκαληηθφ
κεξίδην αγνξάο θαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ, ε απφδνζε ηεο επέλδπζε ηνπο, ε αλάπηπμε
ησλ πσιήζεσλ ηνπο θαη ην εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ ζπγθξίλεηαη κε απηή ησλ
αληαγσληζηψλ ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ πνιιά
ρξφληα, κπνξνχλ λα απνδψζνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο λεφηεξεο, σζηφζν έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ λέσλ επηρεηξήζεσλ ηα θαηαθέξλεη εμίζνπ θαιά. Απφ ηελ άιιε,
ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δελ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ
απφδνζή ηεο, αιιά σο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε ηερλνγλσζία, ην εξγαηηθφ
δπλακηθφ, νη θαηαλαισηέο κε ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη νη ηηκέο ησλ
πξντφλησλ ζε ζρέζε κε απηέο ησλ βαζηθψλ αληαγσληζηψλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ
πηνζεηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο, φπσο: εγεζίαο θφζηνπο πνπ αθνξά ηελ
παξαγσγηθφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο φζνλ
αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη θαηλνηνκία ησλ πξντφλησλ θαη ζηξαηεγηθέο εζηίαζεο σο
πξνο ηελ εμεηδηθεπκέλε ζηφρεπζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πειαηψλ, έρνπλ
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πεηχρνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ εθείλεο πνπ δελ
εθαξκφδνπλ αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο. ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκβάιινπλ
ζεκαληηθά θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ
εξγαδφκελσλ. Ωζηφζν πξέπεη λα εθηηκεζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δεμηνηήησλ, ε ηθαλφηεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ επθαηξηψλ, ε νκαδηθή εξγαζία
δεμηνηήησλ, ε νξγάλσζε πξνζπαζεηψλ γηα αιιαγή θαη ε ηθαλφηεηα ησλ εξγαδφκελσλ
λα κεηψλνπλ ην θφζηνο.
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ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο καο κε παιαηφηεξεο έξεπλεο,
δηαπηζηψζεθαλ δηάθνξεο ζπκθσλίεο θαηά πεξίπησζε φπσο: Οη κεγαιχηεξεο
επηρεηξήζεηο απνιακβάλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απφδνζεο, θαζψο θαη πςειφηεξα
επίπεδα ησλ αλζξσπίλσλ θαη νξγαλσηηθψλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο
επηρεηξήζεηο. Η ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ έδεημε, φηη νη νξγαλσηηθνί
πφξνη δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά νχηε ζην ην κέγεζνο νχηε ζηελ ειηθία.
πλνςίδνληαο, ε παξνχζα κειέηε έδεημε φηη νη πφξνη θαη ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηνλ ίδην ηξφπν κε ηηο κεγάιεο εηαηξείεο. Δπί πιένλ νη αλζξψπηλνη θαη νξγαλσηηθνί
πφξνη ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζπλδένληαη ζηελά κε ζπγθεθξηκέλα
απνηειέζκαηα απφδνζεο, απφ φηη ζρεηίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ ηζρπξέο επηδξάζεηο ησλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο (πνιχ κηθξέο θαη
κεγάιεο επηρεηξήζεηο), πξάγκα πνπ δελ ζπλέβε κε ηελ ειηθία ηνπ επηρεηξήζεσλ.
Οη κηθξέο ή λέεο επηρεηξήζεηο ελδερνκέλσο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πεηχρνπλ
ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ή θχθιν εξγαζηψλ, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα
εμππεξεηήζνπλ κηα δηεπξπκέλε αγνξά-ζηφρν (Porter 1985). Σα απνηειέζκαηα απηά
δηθαηνινγνχλ ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ απφδνζεο ησλ πφξσλ απφ ηελ
κέγεζνο θαη ηελ ειηθία.
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Γηεπθξηλήζεηο:


Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ησλ πφξσλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.



Οη απαληήζεηο πνπ ζα δνζνχλ είλαη απζηεξά εκπηζηεπηηθέο θαη δελ ζα
εκθαληζηεί

ε

επσλπκία

ηεο

επηρείξεζεο

ζηελ

παξνπζίαζε

ησλ

απνηειεζκάησλ.


Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 10
έσο 15 ιεπηά.



αο επραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν πνπ καο δηαζέζαηε.
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ
Τν πξώην κέξνο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε πνπ ζπκπιεξώλεη ην
εξσηεκαηνιόγην

ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ:
1. Αληηθείκελν δξάζεο
1) Δκπνξηθή επηρείξεζε
2) Δπηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ
2. Ννκηθή κνξθή
1) Αηνκηθή
2) Οκφξξπζκε (ΟΔ)
3) Δηεξφξξπζκε (ΔΔ)
4) Πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ)
5) Αλψλπκε (ΑΔ)
3. Αξηζκόο εξγαδνκέλωλ
1) 3-10
2) 11-20
3) 21-30
4) 31-50
5) 50 θαη πάλσ

85

ΜΔΡΟ Β: ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ
Τν δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη έμη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπό
ηε κέηξεζε ηεο απόδνζεο. Αλαθέξαηε ην βαζκό ζηνλ νπνίν ζπκθσλείηε κε ηηο
παξαθάησ δειώζεηο ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ηεο εηαηξίαο ζαο θαηά ηα ηξία ηειεπηαία
ρξόληα.
Πξνζδηνξίζηε ηε γλψκε ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξά θάησ θιίκαθα βαζκνινγίαο.
1. Ναη
2. Όρη
Ναη

1.

Όρη

Οη ζπλνιηθέο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζήο ζαο είλαη πςειέο ζε
ζχγθξηζε κε ησλ άιισλ ζηνλ ίδην θιάδν;

2.

Έρεηε απνθηήζεη κεξίδην αγνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ζαο;

3.

Η αχμεζε ησλ θεξδψλ ζαο ζπγθξίλεηαη κε απηή ησλ αληαγσληζηψλ
ζαο;

4.

Η απφδνζε ηεο επέλδπζε ζαο ζπγθξίλεηαη κε απηή ησλ αληαγσληζηψλ
ζαο;

5.

Η αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ζαο ζπγθξίλεηαη κε απηή ησλ
αληαγσληζηψλ ζαο;

6.

Σν εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ εηαηξία ζαο ζπγθξίλεηαη κε απηή ησλ
αληαγσληζηψλ ζαο;
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ΜΔΡΟ Γ: ΠΟΡΟΗ
Τν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη πέληε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπό
ηελ αλάιπζε ησλ πόξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ.
Πξνζδηνξίζηε ηε γλψκε ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξά θάησ θιίκαθα βαζκνινγίαο.
1. Γηαθσλψ έληνλα
2. Γηαθσλψ ιίγν
3. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ
4. πκθσλψ ιίγν
5. πκθσλψ πνιχ
1. Μηα επηρείξεζε πνιιψλ εηψλ κπνξεί λα απνδψζεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα πνπ
ιεηηνπξγεί ιηγφηεξα ρξφληα
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ

2. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ην Α θαη ην Ω ηεο επηρείξεζεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

3. Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απφδνζή ηεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ

4. Η ηερλνγλσζία κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ

5. Οη θαηαλαισηέο κε ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο
επηρείξεζεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ
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ΜΔΡΟ Γ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
Τν ηέηαξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη επηά εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπό ηελ
αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
Πξνζδηνξίζηε ηε γλψκε ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξά θάησ θιίκαθα βαζκνινγίαο.
Γηαθσλψ έληνλα- Γηαθσλψ ιίγν- Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ- πκθσλψ ιίγν- πκθσλψ
πνιχ
Α) ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΖΓΔΗΑ ΚΟΣΟΤ
1. Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε απηέο ησλ βαζηθψλ αληαγσληζηψλ επεξεάδνπλ ηελ
απφδνζε ηεο επηρείξεζεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ

2. Η παξαγσγηθφηεηα επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

3. Σν θφζηνο ησλ πιηθψλ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

Β) ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ
4. Η πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

5. Η θαηλνηνκία ησλ πξντφλησλ βνεζά ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ

6. Η πνηθηιία ησλ πξντφλησλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ

Γ) ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΣΗΑΖ

7. Η εμεηδηθεπκέλε ζηφρεπζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πειαηψλ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο
1
Γηαθσλψ έληνλα

2
Γηαθσλψ ιίγν

3
Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ

4
πκθσλψ ιίγν

5
πκθσλψ πνιχ
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ΜΔΡΟ Δ: ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ
ΜΔΣΡΧΝ
Τν πέκπην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη επηά εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπό ηε

κέηξεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ αλζξώπηλσλ κέηξσλ
Πξνζδηνξίζηε ηε γλψκε ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξά θάησ θιίκαθα βαζκνινγίαο.

1. Καζφινπ
2. Λίγν
3. Μέηξηα
4. Αξθεηά
5. Πάξα πνιχ
1. Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα εηδηθά κέηξα γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδφκελσλ;
1
Καζφινπ

2
Λίγν

3
Μέηξηα

4
Αξθεηά

5
Πάξα πνιχ

4
εκαληηθά

5
Δμαηξεηηθά

4
εκαληηθά

5
Δμαηξεηηθά

4
εκαληηθά

5
Δμαηξεηηθά

4
εκαληηθά

5
Δμαηξεηηθά

4
εκαληηθά

5
Δμαηξεηηθά

2. Πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο;
1
Γελ είλαη θαζφινπ

2
Διαθξψο

3
Μέηξηα

3. Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο;
1
Γελ είλαη θαζφινπ

2
Διαθξψο

3
Μέηξηα

4. Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ηθαλφηεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ επθαηξηψλ;
1
Γελ είλαη θαζφινπ

2
Διαθξψο

3
Μέηξηα

5. Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νκαδηθή εξγαζία δεμηνηήησλ;
1
Γελ είλαη θαζφινπ

2
Διαθξψο

3
Μέηξηα

6. Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νξγάλσζε πξνζπαζεηψλ γηα αιιαγή;
1
Γελ είλαη θαζφινπ

2
Διαθξψο

3
Μέηξηα

7. Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ εξγαδφκελσλ λα κεηψλνπλ ην θφζηνο;
1
Γελ είλαη θαζφινπ

2
Διαθξψο

3
Μέηξηα

4
εκαληηθά

5
Δμαηξεηηθά
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